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“Vilnies” Vajus Kanadoj 
Draugai, į Darbą 
Daugiau Atydos 
Sustiprinkim Veikimą 
Dirva ALDLD Kuopoms
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Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių. Laisve Darbininkai Visų Šalių, Vienykite*t

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re

težius, o Išlaimesite Pasaulį!

Mūsų draugų dienraštis “Vil
nis,” kas kart vis daugiau gau-
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dama žinių ir korespondencijų 
iš Kanados,’ atidarė Kanados 
žinių skyrių “Vilnyj”. Ir kad 
gavus daugiau naujų skaityto
jų, rugpjūčio mėnesį skelbia va
jų Kanadoje. Nupiginta 
numeratos kaina visiems 
jiems prenumeratoriams: 
tams penki doleriai, 
tų du ir pusė.
n i skaitytojai prisius metinę 
prenumeratą šešius dolerius, tie 
gaus dovanai Makskno Gorkio 
knygą “Motina.”
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Kanados progresyviai 

gai! Mes dar esam mažai pa
sidarbavę mūsų darbininkiškai 
spaudai. Pereitų mėtų mūsų 
dienraščių vajus praėjo be pa
sekmių Kanadoje; tai vis per 
mūsų apsileidimą. Užtai lai šis 
specialiai skelbiamas tik kana
diečiams 
vienas iš pirmutinių pasekmin- 
giausias, o kad vajų padaryti 
pasekmingu, tai viskas priklau
so nuo mūsų pačių; dalto kiek
vienas progresyvis draugas turi 
būti vajininkas.

Toronto draugai turėjo susi-1 ri • . IVI I T * 1 ’ 
rinkimą vajaus reikalu ir visi ; jOVlClŲ mOKSiRlinkai 
pasižadėjo padirbėti vajaus mė
nesį. Visų Kanados lietuvių ko
lonijų draugai, pasinaudodami I 
ta proga, turim taip išplatinti ;
mūsų darbininkišką spaudą, kad i BERLYNAb. — Sovietu 
dienraščiai “Vilnis” ir “Laisvė” Sąjungos mokslininkai sura- 
Jankytų kiekvieno lietuvio dar- (]J naują žemę — didelę sa

la — nelabai toli nuo Nau- . 
josios Žemės (No va ja Zem- 
lia) šiauriniame (Arctic) 
vandenyne. Salą surado 
mokslininkai, plaukioją led
laužiu “Sedovu.”

Įdomiausia šito radinio 
pusė veriasi tame, kad eks-

pre- 
nau- 
me- 

pusei me-
Be to, kurie se- 
prisiųs

d ra u-

Vilnies” vajus būna

bininko narna.
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Kanados draugai ne tik ma
žai rūpinasi spaudos reikalais, 
bet, matyt, mažai kreipia aty
dos j spaudą ir j pakeltus joje 
klausimus nepareiškia savo min
čių per spaudą, rodos, kad tas 
jiems visai nerūpėtų. Savo lai
ku buvo pakeltas klausimas 
per 
suvažiavimo

Farmeriai Atėjo Pagel
tai) Užpultiem Vaikam

ELMIRA, N. Y.—Kuomet 
klaniečiai ir legioninkai už
puolė ant vaikų kempės 
(Van Ettene) ir bandė ją 
padegti, o vaikus nulynčiuo- 
ti arba kartu sudeginti, tai 
į pagelbą vaikams pribuvo 
apie 30 apielinkės biednų 
farmeriu. Vėliau duota te
legrama gub e r n a t o r i u i 
Rooseveltui, kuris prisiuntė 
valstijos kareivių, bet pa
starieji bičiuliavosi su legio- 
ninkais ir. klaniečiais.

Suimtųjų dviejų kempės 
mokytojų teismas bus pir
madienį. Gins Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ad
vokatas Bert T. Baker.

Surado Naują .Žemę

UUVU A. UI Lctb A let Uoli lieto 1 • • • 1 ~
r spaudą kaslink . kanadiečių , pedlClJ OS galva, pi O es u 
/ažiavimo ir orgajiizavimo D- U. Wiesse, dar 1924 m.

ALDLD apskričio Kanadoje, ir tvirtino, kad apie tą vietą 
dar kaslink leidimo 
kiško savaitraščio 
Tokie klausimai turi 
pačių gvildenami.

Juk patys matom, kad Jungt. i
Valstijų draugai apsipylę dar-iekspedicija apleido Archan- 
bais,-klasių kovrfe reikalai ne-'gelską pereitą mėnesį. Ant 
užbaigti—be galo. Mes nega-l naujos salos tyrinėtojai iš- 
lime žiūrėti ir laukti paragini- pa}ano raudonąja vėliava. 

1/ni ic toro • mneii v

darbinin- yra žemė, tačiaus iki šiam
Kanadoje. jaikuj nebuvo galima pati- 
būti mūsų krintL

Ši Sovietų mokslininkų

mo kai vaikas iš tėvo; mūsų 
pareiga stoti aktyviai darban 
ir spręsti problemą tolimesnio 
Kanados lietuvių darbininkų 
veikimui.
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Montrealo draugai turėtų kur 

kas daugiau veikti. Ten didžiau
sia Kanados lietuvių kolonija; 
dirva plati, laikas patogus, su-j

.Daug Emigrantu 
Žada. Grįžti Atgal

KAUNAS. — Pagal nau
jąjį emigracijos įstatymą, 

un v <i uuui. uunao pcivvKiio, ou- Į . . • , . . ,
gabių draugų yra, o pasekmių aciJOS buliai tuil gią- 
negirdėti. Labai laikas pasiro- žinti tam tikrą procentą 
dyti. iemigrantų veltui ir tiek pat 

už pusę kelionės kainos. Už 
šių metų pirmąjį pusmetį jie 
turės grąžinti norinčių vyk

sti atgal iš Brazilijos 90 emi-
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Vienas Winnipeg© senas vei

kėjas rašo, kad ten ALDLD na
riai daugumoj išvažinėjo į pro
vinciją ant darbą, o ant vietos j 
veikimas silpnas. Kaip ten ne- igrantų veltui ir 90 primo- 
būtų, bet winnipegieciai turi kant, iš Argentinos — 125 
Stengtis visais galimais būdais veltui it' tiek pat primokant, 
sustiprinti darbininkų veikimų, jW y j d Lietuvos kon. 
nnn VA/ m ui norm c ’irvn nnrnirmmG x 7nes Winnipegas yra pereinama
sis darbininkų-klajūnų punktas. sulatams tarpininkauiant, iš
O ten ant žiemos bedarbių daug. Brazilijos grąžinta 63 zmo- 
Tokios gyvenirho sąlygos pas .nės. 
darbininkus ugdo. ir sustiprina 
darbininkišką kovingą idėją.
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Dar daug yra mažesnių Ka

nados lietuvių kolonijėlių, kur 
būtų galima suorganizuoti ALD
LD kuopas. Jeigu dar apskri
čio ir organizatorių neturime, 
tai tuo darbu turi pradėti rū
pintis didesnių miestų ALDLD 
kuopos. Darbą, kuris rymo 
ant mūsų, pečių, su laiku turė
sim atlikti, o vilkinti nėra ko. 
Ne vien raštu, bet darbais pa- 
sirodykime darbininkų klasės 
pionieriais.

Tačiaus norinčių grįžti 
yra 10 kartų daugiau.

KLEBONAS IR JO SAPNAS

(Skaitykit “Juokai Ne Juokai” skyriuje Rochesterio “Parapijono Skundą,” kuris 
pereitam “Laisvės” numeryj, 5-tam puslapyj.).

Delei Klaniečiij ir Legioninky Užpuolimo 
ant Vaiky Kempės Vau Ettene, N. Y.

SOVIETU SĄJUNGOS PREKYBA SU. 
AMERIKA VIS MAŽĖS, 0 SU EUROPA
Jf VIS AUGS, SAKO VOKIEČIAI

Vokietija Nuskyrė 85,000,000 Dolerių, kaipo Garantiją, kad 
Jos Pirkliams Bus Sumokėti Pinigai už Bargan Duotas 
S. S. R. S. Prekes; Siunčia Daug Inžinierių
BERLYNAS. — Vokiečių I kviečius būtų pirkusi iš A- 

kapitalistiniai ekonomistai merikos, O Sovietų Sąjunga 
dabar sako: Leninas teisin- į Italijoj pirks mašinas. ( 
gas buvo savo pasakyme, 
kad pasaulio kapitalistų go
dumas užtikrins bolševizmo 
laimėjimą. Dabar, sako vo
kiečiai ekonomistai, pana-

Iš Vokietijos Sovietų Są
junga labai daug mašinų 
pradėjo pirkti. Liepos mė
nesio pirmąją puse jau davė 
užsakymų vertės keturiųv • • j • • "i • rr j i Lt Zj0y 11J LA V vi Vvm XX v La A XLAšiai taip ir rodosi. Kuomet .r r__; ./ u v. _ _ Imihonu doleriu ant lempu-Amenkos valdžia eme per- - - - - - a:

sekioti Sovietų prekybą, i 
Amtorgą ir kitas SSRS;
įstaigas, esamas J. V., tai 
Sovietų vyriausybė daugiau 
kreipia domesio į prekybą j 
su Europos kapitalistais.; 
Pastarieji tveriasi už jos, ' 
kaipo išsigelbėjimo, nors jie! 
pamiršta, kad tuomi stipri-: 
na bolševizmą.

Sovietu Sąjungos prekyba 
su Amerika mažės, o su Vo
kietija ir Italija jau dabar 
didėja. Padarius ekonominę 
sutartį, su Italija*, Sovietų 
vyriausybė šiemet parduos 
italams labai daug javų — 
ypačiai kviečių. Italijai teks 
pirktis apie du milionai to
pų kviečių. Jei ne Sovietų 
Sąjunga,

ičių ir kitokių elektrikinių 
'prietaisų. Jei su Amerika 
dalykai būtų ėję gerai, tai 
ten tuos užsakymus būtų 

i davusi. Tik nesenai 200 žy- 
Imių inžinierių ir 1,000 Vdr 
ikietijos lavintų darbininkų 

’ i padarė sutartį su Sovietų 
i Sąjunga važiuoti ten ir 
įdirbti prie statybos. • ’

Vokietijos valdžia nusky
rė $85,000,000 kaipo gvaran- 
tiją savo fabrikantams, kad 
tos prekės, kurias jie duoda 
bargan Sovietam, bus UŽ4 
mokėtos. Jei atsisakytų už
mokėti Sovietų Sąjunga, tai 
užmokės Vokietija. Gi Ita
lijos pirkliai duoda bargan 
Sovietam savo prekes ant 

tai Roma tuos 75 nuošimčių.

tIlpo i Juozas Grobowskis Prisipažino Nužudęs Farmerį
ATLEIDO DAUG 
DARBININKŲ

GENOA, Italija. — Greitu 
laiku Fordas perkels savo 
automobiliu fabriką iš Tri
esto čionai. Drauge bus su
mažinta darbininkų skai
čius. -Tai daroma todėl, kad 
Italija pakėlė muitus ant 
įvežamų automobilių dalių.

Vincą Steponavičių ir Jo Žmoną, arti Hudsono

ZAGREB, Jugoslavija. — 
Šitame mieste pereitą penk
tadienį policininkas nušovė 
komunistą Stanko ir sužei
dė kitą komunistą Agą. Nu-r 
šovęs, budelis teisinasi, kad 
tai padaręs “savęs apsigyni
mui.”

Prasčiausias Amerikai 
Mėnesis į 10 Metą!

WASHINGTON. — Ame- 
rikos užrubežinė prekyba 
šiemet laike liepos mėnesio 
pasiekė žemiausio laipsnio 
laike pastarųjų dešimties 
metų. Išgabenta užsienin 
įvairių prekių už $269,000,- 
000, o įgabenta — $219,000,- 
000. Pereitais metais per tą 
patį laiką buvoišgabenta 
už $402,861,000, o įgabenta 
už $356,980,000. Taigi, pa
lyginus šu, pereitais metais, 
šiemet skaitlinė labai žemu
tė.

800,000 Karo Aukų 
Vis Ima Pensijas

BERLYNAS. — Vokieti
joj dar vis randasi 800,000

Pareiškinias Tarptautinės Darbininkų Pagelbos

Po to, kuomet arti du tūkstančiai legioninkų ir klanie- 
čių užpuolė ant vaikų kempės *Van Ettene ir bandė ją 
uždegti. Tarptautinė Darbininkų Pagelba išleido sekamą 
pareiškimą:

“Tarptautinė Darbininkų Pagelba skaito šŲgaujos. už
puolimą ant vaikų kempės kaipo konspiraciją vietinių 
valdininkų, legioninkų iir klaniečių skersti vaikus ir pa- 
akstinti lynčio dvasią.

“Van Ėtteno valdininkai drauge su Amerikos Legionu 
ir KKK nesenai reikalavo kaikuriuos darbininkus, suriš
tus su šita kempe, bučiuoti Amerikos vėliavą. Kuomet 
jie atsisakė, tai kempės vadai buvo suareštuota ir kam
panija už terorizavimą vaikų pradėta. Antradienį j asmenų, kurie karo laike bu- 
kempę įsiveržė apie 706 asmenų gauja ir padarė nemažai vo sužeisti. Jie dabar gau- 
nuostolių. Pereitą penktadienį apie 1,500 asmenų gauja na šiokias tokias pensijas ir 
susirinko prie kempės ir bandė ją uždegti. , .

“Tie patys valdininkai, kurie antradienį gelbėjo. pulti, 
dabar sakosi norį apsaugoti kempę ’ir vaikūs., Tai yra 
apgavikiškas darbas, kuriuo norima prigauti visuomenę.

“Tarptautinė Darbininkų Pagelba su vaikų tėvais ir 
darbininkų klase apsaugos kempę ir vaikus ir skaito, jog 
valdininkai, KKK ir Amerikos Legionas yra atsakomingi 
už tą bjaurų puolimo darbą.

“Darbininkų klasė skaitys New Yorko valstijos virši
ninkus, klaniečius ir legioninkus kaipo darbininkų kla
sės .priešus, kokiais jie ištikro yra, ir* šaukia visus darbi
ninkus remti Tarptautinę Darbininkų Pagelbą šitoje ko
voje.” L ! '

tas, žinoma, prisideda prie 
šalies biedninimo. Valdžia 
daro viską,, kad tik kuoma- 
ži'au mokėjus pensijų tiem, 
kurie buvo sužeisti už kapi
talistų reikalus bekovodami. 
Veikiausiai bus sutrumpinta 
mokėjimo laikotarpis.

Savižudystes Lietuvoj
Smarkiai Skaitlingėja

KRETINGA. — Jau penk
tas žmogus per šiuos pasku
tinius du mėnesius jieško 
sau kuriuo nors būdu pada
ryti galą.- Daug buvo rašy
ta, kad viena žydė nusinuo
dijo, o trims merginoms pa
sisekė nuodus išpumptioti 
bei kulkas iškrapštyti jos

liko sveikos.
Čionykštė viena mergina 

buvo pamylėjusi tūlą vyrą ir 
kartu taip smarkiai, jog tu
rėjo net plaučius sau per
šauti. Dabar, šis vyras — 
jaunas, 24-25 metų — del 
jos išgėrė gerą kiekį subli- 
mato ir nusinuodijo. Išsky
rus šių saužudysčių, Kretin
goje panašių senai nėra bu
vę. '

Drg. Adomas Sikorskis, iš vičių galvon. Nudėjęs Ste*; 
ponavičių, nedorėlis tuomet 
panašiai užmušė moteriškę,; 
kuri atbėgo į žudynės vietą, 
vedina vyro mirtino šauks
mo.

Nužudęs abu, Grobowskis

Hudson, Mass., prisiuntė 
čielą glėbį vietinių laikraš
čių iškarpų, kurios parodo, 
kad nesenai nužudytų far- 
merių — Steponavičių, gyve
nusių netoli Hudson, Mass.
—žudytojas surastas. Juomi | aP^asę juos j žemę, ir dvi 
yra Juozas Grobowskis, ku- Kaiti gyveno pats vienas 
ris iki šiam laikui vadinosi1 namuose. jCacLvi-
Juozu “Stefonovičium” arba'?18 ^1 Plepus žmogžudystę 
“Stefonowskiu.” Grobowskis'11’ visokius ^pėdsakus, pa
tarnavęs pas Steponavičius, i bowskis nužudė ir sunį,jj>
Suimtas ir kvostas dešimtį 
valandų, Grobowskis prisi
pažino nužudęs Steponavi
čius birželio 1 d.

Jis pirmiau nužudė Vin
cą Steponavičių, kuris buvo 
56 metų amžiaus, o paskui 
o žmoną, Stasę Steponavi
čienę, 63 metų amžiaus.

Grobowskis nuėjo su Ste
ponavičium į ganyklą neva 
pažiūrėti sergančios karvės. 
Ten pasiėmė beržinį pagalį 
ir ėmė juo daužyti Steponą-1

Pavasarininky-Klerikaly Vadas Vagia Lašinius 
ir Pjausto Arklių Uodegas Lietuvoj

jodamas, idant tas nebėgtų 
į vietą, kur apkasti jo šei
mininkai ir neparodytų pėd
sakų. Pagyvenęs porą sa
vaičių vienas pats, Grobows
kis paskui ėmė nerimauti: 
daugelis kaimynų jį klausi
nėjo, “kur yra tavo šeimi
ninkai ?” Tuomet pats din
go-. . ‘\

Nors kol kas valdžia neiš
duoda Grobowskio žmogžu
dystės tikslo, tačiaus yra 
aišku, kad tai pinigų klausi
mas: norėjimas praturtėti. 

I Grobowskis laikomas kalėji
me be jokios belos. Jis bu
vo sugautas Bostone.

KAUNAS. — Iš vid. reik, 
min. praneša, kad kiek 
anksčiau Birželių kaimo, 
Naujamiesčio v., Panevėžio 
apskr., Grigaliūno .pavogė 
kiaulienos mėsos už 600 lt., 
o kito ūkininko ganyklose 
arkliams nupjaustė uodegas.

Krekenavos policijai pa
vyko išaiškinti, kad tas va
gystes padarė Panevėžio ap
skrities, Naujamiesčįo v.,

Kudrėnų kaimo seniūnas ir 
Sidabravos “Pavasarininkų” 
kuopos pirmininkas Kazys 
Lubickas, 33 metų amžiaus, 
gyvenąs Gaisupkos kaime, 
su savo broliu Povilu Lu- 
bicku, 32 mėtų amžiaus.

Padarius pas juos * kratą 
rastą 5 vagysčių daiktai, bū
tent:/ dalis mėsos, 22 arklių 
nupjaustytoŠ uodegos, mai
šas nuo vogtų rugių ir tt.

Turkai Atšaukė Ambasadorių 
iš Teherano, Persijos

TEHERANAS. — Turki- 
jos valdžia atšaukė savo' 
ambasadorių Mendou Čav- 
ket Bey iš Persijos. Santy
kiai tarpe šitų kraštų yra 
labai prasti ir galimas daik
tas, kad karas bus išprovo
kuotas. Ginčai iškilo delei 
kurdų, kovojančių prieš, 
Turkijos valdžią.
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nal

'Lithuanian daily
. . . . . Published by LAISVE, INC.

Every day, except' Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

Raudonojo Uni ją Internacionalo 10 Metų 
Sukaktuvės ir Penktas Jo Kongresas
• V ■ ' •

Rugpjūčio 15 d. Maskvoj atsidarė Penktas Kongresas 
Raudonojo Darbo Unijų Internacionalo, galingiausios pa
saulinės‘unijistų organizacijos. Šis kongresas atžymi ir 
dešimties:metų sukaktuves nuo Raudonojo Internaciona
lo įęikūrip](į.i i ' ' ' (;! > ‘

Gralybė Raudonojo Darbo Unijų Internacionalo veria
si ne vien skaičiuje jot narių, kuriais jis jau toli pralenkia 
geltonąjį-“š(įėialist|hį,” Amsterdamo Unijų Internacio
nalą. Dar didesnė Raudonojo Internacionalo galybė yra 
jo involiuciniai keliai, tikslai ir darbai, kurie savo pusėn 
trankia kaskart didesnes kovingų darbininkų minias.

Raudonasis Internacionalas 1920 metais užsimezgė tik
tai kaip komitetas, ir nuo to laiko kasmet didėjo naujais 
milžimais darbininkų, imdamas savo intakon ir organi- 
zacijon revoliucinius darbo žmones ne tik Europoj, bet 
Azijoj, Amerikoj ir visose kitose pasaulio dalyse.
Geltonasis Unijų Internacionalas

Geltonasis gi “socialistinis” Amsterdamo Unijų Inter
nacionalas per tą dešimtmetį nupuolė visu desėtku mi- 
lionlj, nuo 23 iki 13 milionų išviso. Labiausia Amster- 
danįiniame Internacionale mažėja skaičius metalistų,!

įstaigos naikinamos; žmo
nės Šviečiami. Ęovietząi ne
paiso kunigijos, kapitalistų 
tarnų šauksmo. Tas “visa- 
galingasis dievas” nieko ne
gali Sovietams padaryti.

Reikia pasakytų kad ta 
maldų banga prieš Sovietus 
buvo tiksliai kapitalistinių 
šalių sukelta, idant sukiršin
ti tikinčius žmones prieš So
vietų Sąjungą, besirengiant 
į karą. Tai buvo vienas im
perialistų skymas. Tdi bu- 

!vo viena iš-imperialistų pro
vokacijų 1 prieš! dąiįtiįninkų

ŠERNAI IŠKNISO 
DAIGYNĄ IR BULVES

Kaišiadornj miškų uredi- 
joj, Romatos girininkijos 
miškuose, kasmet daugiau 
atsiranda šernų (laukinių 
kiaulių).

Anksčiau jie buvo daug 
baigštesni ir nedrįsdavo iš
eiti į laukus bei pamiškes.

Dabar, priyisus jaunų, se
nieji su mažais paršiukais 
išeina iš gilumos miško į 
laukus ir pridaro daug ža
los miškų ir laukų^ūkiamš.

Pirmadienis, Rugp. 18, 1930
i -.y " ....... - ,t t

Politinis Raportas Soviety Sąjungos Kom 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam KongresuiKooperątyyai Smunka 
rasistine] Lietuvoj

Fašistinėj Lietuvoj viskas 
griūva, viskas smunka. Sme
tonos kruvinojo režimas stu
mia Lietuvą vis į didesnį ir 
didesnį skurdą.

Vienas Lietuvos klerikali
nių fašistinių laikraščių, 
“žemaitis,” No. 29 dejuoja:

Mūsų krašte kooperacija 
griūva. Vienas po kito užsida
ro kooperatyvai, traukiasi stip
rios jėgos iš kooperatinio dar
bo, vietos visuomenė atšala. 
Po 12 metų kooperatinio darbo 
žemaičių krašte kas gi paga
liau liko? Vieni griuvėsiai.
Taip, jeigu dar ilgiau fa

šistai pašeimininkaus, visa 
Lietuva liks tik vieni griu
vėsiai.

Kuomet Lietuvoj ir kitose 
buržuazinėse šalyse ekono
minis- gyvenimas eina prie 
pakrikimo, kuomet viskas 
krinka, tai tuo pačiu ąykiu 
visu smarkumu ekonominis 
gyvenimas kyla Sovietų Są
jungoj; darbo žmonių gyve- 

maipierių ir kitų paprastų bei sunkių darbų darbininkų; mimas gerėja darbininkų 
jei kuom .jis laiks nuo laiko “pasidrūtina,” tai daugiau-' respublikoj: pramonė kyla, 
šia’mokytojais, raštininkėliais, tarnautojais ir J-21--2-11__ ............................... , ---------- „— - kitais ; kooperatyvai auga.
lenąvadarbiais. šį faktą parodė ir paskutinis amsterda-, Sovietų Sąjunga atstovhu- 
Ynippiu anvft'žinvimas ivvkos švpdiioi norą mėnesių at-1 ja progresą. Sovietinė tvkr- 

įdomus dalykas: Pa yra darbo žmonių viltis.
mieeių suvažiavimas, įvykęs Švedijoj pora mėnesių at 
gal,, kur taipo pat paaiškėjo dar vienas f1 
paskutiniais metais daugiausia naujų narių Amsterda- 
miškis Internacionalas gavo Rumunijoj, aštriausio fa
šizmo. šalyj su josios žvėrišku teroru prieš komunistus ir 
kitus.revoliucinius darbininkus. Griežčiausias fašizmas, #. _ .v , ..,
vadinasi, pasirodė tinkama dirva bujojimui socialfašis- Salųpiną. smugj išnaudojimo 
tinijį unijų, kaipo budelių talkininkių prieš kovojančių sistepjai ekonominio para- 
darbinįnkų judėjimą. O. tai savaime yra liudijimas, ką įlyžio suimtam kapitalizmui, 
amįterdamiečiai atstovauja. . i ----- ;—

Raudonųjų Unijų Internacionalas turi savo augantį! v-in„ 
skyrių Jungtinėse Valstijose, '
nybjįč Lygos. Berods, šis amerikinis Raudonojo Inter- 
nacjCmalo skyrius dar nėra toks galingas, koks turėtų 
būtį Tačiaus tai yra vienintelė unijistų organizacija, 
kurį nepučia į kapitalistų dūdą, kaip kad daro Amerikos 
Daifco Federacija ir “socialistiniai” vadai kompaničnų 
unijjelių.
Sutraukius Oportunizmo Pančius

įvairių yra priežasčių, kodėl šioj šalyj dar nepavyko 
išvystyti pageidautinai didelis skyrius Raudonojo Darbo 
Unijų Internacionalo. Viena iš svarbesniųjų priežasčių 
—tai pirmiau buvusioji oportunistinė Amerikos Komu
nistų Partijos vadovybė,-kurios galvinyj stovėjo Lovesto- 
nai, Gitlowai ir kiti tokie, kurie meiliai vartė savo akis, 
laižydamiesi prieš Amerios Darbo ’Federaciją. Love- 
stoniečiams Darbo Federacija vis dar buvo “svarbiausia 
darbininkų judėjimo sriovė”; jie senu papratimu lenkė 
savo galvas prieš tą buržuazinį stabą, ypač prieš social- 
fašistįnius josios vadukus, “progresistus.” Lovestoni- 
miai delegatai su tokia savo politika pasirodė ir Devin
tame Plenume Komunistų Internacionalo Pildomojo Ko
miteto Maskvoje, kada jiems buvo įsakyta visomis pajė
gomis budavoti Darbo Unijų Vienybės Lygą Jungtinėse 
Valstijose, kaipo centrą savarankios, nepriklausomos re
voliucinės vadovybės. 1 '

Amsterdamo Internacionalui priklausančios unijos 
kiekvienoj šalvį remia savo imperialistus. O kadangi 

‘I Amerikos Darbo Federacija nėra prisidėjusi prie to soci- 
alfalistinio internacionalo, tai visa eilė amerikinių opor- 

K tuništų, tais laikais besidangstančių “komunisįine” 
k skraiste, išradinėjo, kad Darbo Federacija vis dėlto “ge

resnė” * už organizacijas, susirišusias su geltonuoju 
Amsįterdamo Internacionalu. Kaip Lovestonas su savo 

fc šalininkais darė įvairias išimtis Amerikos kapitalizmui, 
pasakodami apie jd stiprumą, nematydąmi jam pavojin
gų krizių dar per desetkuS metų, taip ta “isimtinumo” 
teorįjj, jie pritaikė ir prie Amerikos Daimo Federacijos. 
Tuolaikiniai oportunistiniai Komunistę Partijos vadai 
stenįėsF bematyti to kiekvienani į alįį (juriancio fakto, 
jog JAmerikoš Darbo Federacija yra’ pasitiketiniaūsia 

g. atrama,Jungtinių . Valstijų imperializmo, galvą kelian
čio fašizmo ir masinis įrankis abelnosios kapitalizmo'Te- 
akciįos-prieš kovojapčiuš‘ darbininkus.

Trę rudieji vadai i Atidavė baigiamą- laimėti Passaico 
audėjų streiką į nagus pardavikiškos Darbo Federacijos; 
jie nusikreipė šalin nuo kovon stojusių, neorganizuotų 
Colorados mainierių, kurių vadovybė, tuo būdu, teko 
suvedžiotojams iš IWW. • •

Toks oportunistų nusistatymas irgi pakenkė energin
gam darbui delei išvystymo ir išbudavojimo Darbo U- 
nijų Vienybės Lygos į tikrai masinę organizaciją.

Dsfc'atU' dešimties metų sukaktuvėse nuo Raudonojo 
Darbp Unijų Internacionalo įkurtuvių, susirinkus pasau
liniam to Internacionalo Kongresui, juo labiau paaiškėja 
reikalas revoliucinės, komunistiniais keliais einančios 
vadovybės, nieko bendra neturinčios su federaciniais ir 
sociapašistiniais lyderiais. O kad revoliucinis ėlėmentas 

galėtų sėkmingai Vadovauti Amerikos darbininkų ko- 
- ’'-msį tai svarbiausias yra reikalas išvystyti Raudonojo 

D. ibp Unį’i^ In t mm a cipripjo amerikinį* skylių, 'Darbo

Kapitalistinė sistema eina 
prie žlugimo. Darbininkai 
turi darbuotis, kad užduoti T f • — • • X/ "1 • • 1

„lOildlclb Lili 1 bdVU ctllEdllll i r> • v» tj/j j j 
pavidale Darbo Unijų Vie- rOpieZfiHUS MalflOS
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Žinoma, kad mes būtume gailėjęsi taip padarę, mes bū
tume parodę savo silpnumą, būtume sudrūtinę kulokų ir 
visų kapitalistinių elementų poziciją, sunaikinę mūsų 
socialistinę struktūrą ir būtume pamatę, kad neturime 
javų. Mes būtume likę sukultomis, viltimis.

Pasekmės būtų buvusios tokios pat.
Už tai neveltui mūsų darbininkai sako: “Jeigu jūs ei

site į ‘kairę,’ nueisite į dešinę.” (Plojimas.)
Nekurie draugai mano, kad socializmo ofensyve aU 

keršinimai yra nulemiamos svarbos ir kad jeigu atker-

Ar tai tiesa? Žinoma, kad ne. ’
Atkeršinimai yra reikalingas ofensyvo dalykas, bet tai

. Prie mūsų da- 
jbartipių sąlygų svarbiausias socializmo ofensyvo punk
tas, tai pasmarkinimas mūsų pramonės vystymo laipsnio, 
pasmarkinimas laipsnio vystymo mūsų sovietiniuose ir 
kolektyviuose ūkiuose, pasmarkinimas laipsnio ekonomi
nio pakeitimo kapitalistinių elementų mieste ir ant ūkio, 
mobilizavimo masių prieš kapitalizmą. Yra galima sua
reštuoti ir ištremti desėtkus ir šimtus tūkstančių kulokų, 
bet jeigu tuo pačiu sykiu nėra daromi reikalingi žings
niai paskubinti įsteigimą naujos ekonominės formos, pa
keisti senas kapitalistines formas naujomis ir iš šaknų 
išversti ir likviduoti tas formas, del kurių kulokas gy
vuoja, tai kulokų sistema pakils ir vėt išaugs.

• Kiti mano, kad ofensyvas yra aklas pirmyn žengimas 
be tinkamo prisiruošimo, be pergrupavimo spėkų laike 
ofensyvo, be sukonsolidavimo jau laimėtų pozicijų, be 
panaudojimo rezervų delei išvystymo laimėjimų; ir kuo
met, pavyzdžiui, patėmijami simptomai dalies valstiečių 
sugrįžimo iš kolektyvų, tai tas reiškia, kad mes jau tu
rime revoliucijos “nuslūgimą”, judėjimo puolimą, ofen
syvo stagnaciją.

Ar tai tiesa? Žinoma, kad tai netiesa?
Pirmoj vietoj jokis ofensyvas negali būt vedamas, net 

ir pasekmingiausias, be tulu patvarkymo sulaužymų ar
ba pergreito veikimo nekuriose fronto dalyse. Naudoti 
tokius faktorius parėmimui tvirtinimo,, kad ofensyvas 
tvirtėja arba nevyksta, parodo stoką supratimo ofensyvo 
pobūdžio.

Iš kitos pusės, negali būt : 
i grupavimo spėkų laike,pačios 
mėtų pozicijų, be panaudojimo rezervų del vystymo lai
mėtų pasisekimų ir delei užbaigimo, ofensyvo—be šito 
niekad negali būt sėkmingo ofensyvo. Aklas puolimas, ig
noruojant tas sąlygas, turi neišvengiamai privesti ofęn- 
syvą į tuštybę ir pasmerkti žlugimui. Aklas puolimas, 
yra ofensyvo mirtis. Tatai gerai parodo daugelis lek
cijų, kurias mus išmokino mūsų civilis karas. 

» ' t

Trečioj vietoj, kaip gali būt padarytas palyginimas 
tarp “revoliucijos atslūgimo,” abelnai pasiųeiškiant judė- 
jinjo nupuolime, ir sugrįžimo dalies valstiečių iš kolekty
vių ūkių, apsireiškimas, atsirandąs pamatu nuolatinio 
judėjimo žengimo pirmyn, iš nuolatinio žengimo pirmyn 
mūsų viso darbo budavojime socializmo, kaipo pramonėj, 
taip ir agrikultūroj, ir pamatu nuolatinio žengimo pir
myn mūsų revoliucijos? Kaip gali tie du visiškai skirtin
gi apsireiškimai ką bendro turėti?

c) Iš ko tikrasis bolševistinio ofensyvo pobūdis susi
deda prie dabartinių sąlygų?

Tikrasis bolševistinio ofensyvo pobūdis susideda, visų 
pirma, sumobilizavime klasiniai sąmoningo >saugojimo ir 
masių revoliucinio veikimo prieš mūsų šalies kapitalisti
nius elementus, sumobilizavime masių tveriamosios ini
ciatyvos ir energijos prieš biurokratiją mūsų įstaigose ir. 
organizacijose, prieš biurokratiją, kuri sudaro tokias są
lygas, kad neapsakomai didęli rezervai, esanti mūsų 
struktūroj, būna neužimti ir nenaudojami, ir organiza
vime lenktynių tarp darbininkų, kilimo dąrbo energijos 
tarp masių, del padidinimo darbo produktyviškumo ir del 
pastūmėjimo pirmyn darbo socialistinės rekonstrukcijos:

Antra, tikrasis bolševistinio ofensyvo pobūdis randasi 
suorganizavime pritaikymo viso praktikinio darbo darbo 
unijų, kooperatyvų, Sovietų ir kitų niasinių organizacijų . 
reikalams rekonstrukcijos periodo, sudąryme kadrų tuose 
aktyviškiausiuose ir revoliuciniuose sandarbininkuose, at
skyrime ir nustūmime į šalį oportunistinių, siaurų darbo 
unijistų ir biurokratinių elementų, panaikinime visų sve
timų ir išsigimusių elementų ir jų pavadavime naujais 
darbininkais iš apačios.

Toliaus, tikrasis bolševistinio ofensyvo pobūdis randa
si sumobilizavime kaip daugiausia galima mūsų priemo
nių def fihansavimo mūsų pramonės, mūsų sovietinių ir 
kolektyvių ūkių, ir dalyvavime sugabiausių elementų mū
sų Partijoj veikime del padidinimo to darbo.

Pagalios, tikrasis bolševistinio ofensyvo pobūdis ran
dasi sumobilizavime pačios Partijos del suorganizavimo 
viso ofensyvo darbo, sukonsolidavime ir pasmarkinime 
Partijos organizacijų pagelba prašalinimo biurokratiniu 
ir išsigimusių elementų, atskyrime ir nustūmime į Šalį 
atstpvų dešiniųjų ir “kairiųjų” nukrypimų nuo leninisti- 
nės partijos ir pastatyme priešaky tikrų ir tvirtų leni- 
nistų.

Tai šie dalykai yra pamatas bolševistinio ofensyvo da
bartiniu ląiku.

Kaip Partija realizuoja (įgyvendina) tą ofensyvo pla
ną? •' ’ ?. ■■ < ' f ' < < ’A' L

Liepos mėnesį Romatos šinimai nedidėja, tai nėra tikro ofensyvo. 
respubliką. Bet tos “mal- girininkijoj, visai netoli nuo Ar tai tiesa? Žinoma, kad ne. , 
dos” nieko imperialistams gyvenamų _ *‘" * __________ _ v___ _1_„__o________ ,
nepagelbėjo. Priešingai, ta daigyną, kur miško medžių yra šalutinis/ o ne vyriausias'dalykas, 
propaganda prieš Sovietus sėklos daiginamos, ir čiula- 
dar uždavė smūgį visokioms bos vienkiemio Jjulves. 
religijoms. Ir dabar jau ka- 
pitalistinis pasaulis “nutilo” 
apie “religijos persekioji- 

imus” Sovieth Sąjungoj. Ži
noma, su laiku imperialistai 
sugalvos kokią nors kitą 
provokaciją prieš Sovietus.

Pabaidyti šernai nelabai 
nuo žmogaus bėga. Šauti 
tuo tarpu dar negalima, nes 
taisyklingos medžioklės ir 
žūklės draugijos nustatyta 
tvarka šituo laiku medžioti 
draudžiama.

Piliečiai kreipiasi į miškų 
administraciją ir skundžiasi, 
kad jiems šernai pridaro 
nuostolių.

Peranksti Fašistai Džiaugiasi 
del Bolševikų “Apleidimo” 
S. L A. Pozicijų

Pažangiesiems SLA na- ŠALDYTUVU
riams pradėjus daryti žings
nius delei organizavimo 
naujo Susivienijimo, darbi
ninkiško Susivien i j i m o , 
“Vienybės” fašistai pradėjo 
džiaugtis, įsikalbėdami sau, 
būk jau “bolševikai ruošia
si apleisti SLA pozicijas.” 

I

Bet peranksti fašistai ir 
socialfašistai džiaugiasi. Pa
žangieji SLA nariai, bolše
vikų vadovaujami, kaip tęsė,: 
taip* ir • ant>toliau1 tęs kovą 
prieš fašistus jr 'socialfąšis- 
tus Susivienijime, iki jie lai
mės'" kovą prieš tuos reakci
nius gaivalus.

Kad suraminti1 save, “Vie- 
jnybės” fašistai štai kaip 
“didvyriškai” gieda:

Tačiau, neatsižvelgiant, kad 
bolševikai iš savo fronto 
traukiasi, kurįe tiek jau mirti
nai kovojo, norėdami SLA. už
grobti—lietuviai visose SLA. 
kuopose ir kitose organizacijo
se, kur bolševikai buvo susi
sukę savo lizdus, neturėtų nu
leisti rankų, bet tą amarą šluo
ti lauk. SLA. kuopos ir Centro 
Valdyba ir kitos valdybos ne
turėtų pražiopsoti tinkamai 
nenubaudusios kiekvieno komi- 
šaruko, kuris tik kaip nors 
prasižengė prieš SLA. ar kitas 

i lietuvių, organizacijas ar drau
gijas.
Matote, kaip “galingai” jie 

jaučiasi. Ne tik iš Susivie
nijimo, bet ir .iš “kitų orga
nizacijų” jie r “grąsina*? 
“šluot lauk” bolševikus. Ėet 
gali kaip, .tik priešingai iš
eiti:' lietuviai darbininkai 
greičiau pradės šluoti Jauk 
iš visų savo organizacijų 
fašistus ir i’sociąlf ašistus, ne
gu bolševikus. Taip, 'su lai
ku fašistai ir socialfašistai 
pamatys, kad jie iššluoti ir 
iš SLA organizacijos: kad 
jie generolai be armijos.

Prięš Spyiętųs
Visam pasauly reakcionie

riai kėlė triukšmą prieš So
vietų Sąjungą neva del ti
kinčiųjų “persekiojimo”. Vi
sokių tikėjimų dvasiškiai 
mobilizavo savo pasekėjus 
melstis. Popiežius užkb- 
mandavo viso pasaulio kata
likus raginti dievą ateiti į 
pagelbą “kankin a m i e m s 
krikščionims” Sovietų Są
jungoj.

Bet visos tos maldos nu
ėjo velniop. Ir štai, kiek 
laiko praėjus Lietuvos kle
rikalų “Rytas” (liepos 31 d. 
laidoj) dejuoja:

Iš Rusijos nebeateina šiur
pulingų žinių apie tikinčiųjų 
persekiojimą. Tas duoda kai- 
kam progos manyti, kad ten 
represijos j tikinčiuosius yra 
sulaikytos, 
kaip smarkiai pasaulis subruz
do* atsiliepdamas j šv. Tėvo 
kvietimą pasimelsti už ken- 

' čiančius. . . Religiniai per.se- 
1 klojimai Rusijoj ne tik nesu

mažėjo, bet labai net padidėjo. 
Pėr paskutinius metus uždary
ta 422 bažnyčios, tik vieil sau
sio men. Ukrainoj uždaryta 22. 
šie metai buvo masinio Dievo 
namų draskymo metai. Prieš- 
religinė propaganda ne tik ne
sustabdyta, bet1 visose mokyk
lose padaryta privaloma. Yra 
įsteigta 13 aukštųjų mokyklų, 
kuriose ruošia prieštikybinės 
propagandos pamokslininkus. 
Gi valdžios uždarytos visos re
liginių raštų leidyklos, drau
džiama spausdinti’ religinė Ii- PAŠOVĖ REDAKTORIŲ 
teratūra, o atspausdintoji nai
kinama. EVangelija ir mal
daknygės deginamos.

Matote, Sovietai ir toliaus 
varo savo priešreliginę 
kampaniją; religinių burtų

Visi pamenam,

HAVANA. — Kažin kas 
suvarė kelis šūvius į Abe- 
lardo Pacheco kūną. Pache
co yra tūlo laikraščio, re
daktorius. Manoma, kad jis 
negyvens. ’ U- ■

Unijų Vienybės Lygą, į didžiausią masinę organizaciją 
šitoks pasiryžimas ir jo vykdymas gyvenime bus geriau
sias pasveikinimas Raudonajam Iriternacionalūi "jo de
šimties metų sukaktuvėse -ir dabartiniam^ šio Internacio
nalo Penktam 'Kongresui.
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Visokių esama išradimų. 
Lenkijoj nesenai vienas iš
radėjas užpatentavo skry
bėlę su temperatūros regu
liatorium. Būtent, žiemą 
skrybėlėj galima palaikyti 
temperatūrą iki 24° C., ne
žiūrint šalčių, o vasarą, nors 
būtų didžiausi kaiščiai, ga
lima ant galvos turėti vėsią 
skrybėlę su temperatūra iki 
2° Č.

Čia esą ’ labai paprastai 
viskas padaloma su tam ti
krais cheminiais junginiais, 
bet vis dėlto... vargiai ar 
'tokia skrybėlė išsiplatins.

KAKAO MEDIS
Kakao medis auga Pietų 

Amerikoje, vadinasi “Theo- 
i bromą.” Yra panašus į vyš- 
Inią. Medis auga gana dide
lis ir pasižymi tuo, kad tuo 
pačiu laiku žydi ir vaisiai 
noksta. Jo vaisiai labai pa
našūs į agurkus, ir būna 
nuo 12 iki 20 ctm. ilgio. Vi- 
•dury yra grūdai, kuriuos 
apdirbus gaunamas kakao.

DAUG TAMSŪNŲ
Lietuvos klerikalu laik

raštis po dideliu antgalviu 
'‘Šaukiasi Dievo Pagelbos” 
patalpino sekama žinia:

“Roma, VII-28 M. Vietos 
laikraščiai Tašo, kad po že
mės drebėjimo Neapoly di
džiulė žmonių minia susirin-1 
krisi' ties katedra maldavo, 
kad iš katedros būtų išnešta 
Neapolio * patrono šv. Janu- 
ari j aus*stebūklingo j i stovy- 
la. Po- iškilmingų pamaldų 
Neapolio a'Vkivyskupas leido 
išnešti statulą į miesto' aikš
tę ir tūkstančiai žmonių su 
šauksmų ir ašarom puolė 
ant kelių maldaudami Dievo 
pagalbos.”

Dar yra daug tamsuolių 
sviete. Žemės drebėjimas ir 
kitos gamtinės katastrofos' 
jau, rodosi, turėtų atidaryti 
visiems akis ir visiems turė
tų būt suprantama, kad jo- 
kis dievas nieko bendra su 
tuo neturi. Tie įvykiai pui
kiai įrodo, kad nėra tokio 
daikto, kaip kunigų piešia
mas dievas. Bet vis tiek 
dar yra daug tamsuolių, ži
noma, jie’ bųš tol, kol gyvuos

sėkmingo ofenzyva be. pei’: 
atakos, be šudrūtinirho lai-

(Bus daugiau)
išnaudojimo ir darbininkų Mes žinome, kad Partija vykdo tą planą atsakomai.
mulkinimo sistema
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THE YOUNG PIONEER CORNER
Dear Young Pioneer Comer: .‘ > < ■ i 5 • ; . i v

We have had three street nieėtings ČĮžiui
T>•.v-.rsJ 'The Tii’st . ) .

successful byt the aPie 150 narių, p balsų suskai-

CHINESE REVOLUTION Pioneers Repulse Attacks 
ef K. Ke K. and American

L°gion at Spencer, N. Y
SPREADINC!

The workers and peasants 
in China are revolting. Morej 
and more peasants and sol-. 
liters are joining the ranks of lcer> n. Y„ has, in the last fcwjSd.

fevolutionaiy atmieš. ’days, been attacked by the K.
I hose armies are sweeping K R ,(nd the Ame,.ican Le-i 

northward towards Hankow ,gion The bosses of that] 
They have already established Iown

erai Soviets. ,they heard of the existence of I
L j great occurrence jthe Camp and the fact that!

the history of the working it was training these children1

i in ew j

The W. I.' R. Camp at Spen- out .(,f 
.say is,

in New Brunswick,< N. J. -The first 
two were not f 
third one was very successfull.

There were two Pioneer Clubs in , 
New Brunswick but both of them | 
were broken up. Now we have an- j 
other one, we seem to > be getting ; 452. 
along fine. I have been secretary 
and treasurer for the Pioneer group 
and I have always tried my best to

(keep the Pioneers from scattering.
Conditions are very bad here in 

1 New Brunswick, many people are 
work. All that the bosses 
‘We’re sorry, but business is

were frightened when!

Now

New

1 have to close my letter.
Comradely vours, 
HELEN KOLNHOFFER.

Brunswick, N. J.

38' ' ’ ' 106 ‘ ’24.'3S
39' ........... ' ’ 14.87 ’ -10.48
40 69.14
41 Baland. raport. — 
41 Geg. 
42 
43 
44, 
45

• t I46yimai atliekami. '47
Užbaigus rinkimus, lokalo N8 

viršininkai ir kompanijos bosai 
visą naktį ūžė, baliavojo. Ar j 5.1 
tai galima tikėtis, kad tokie į52 Baland.j-aport. 
unijos viršininkai rūpintųsi 
darbininku reikalais ?

F. V—-tis.

dąlyvaująnčįų žpiųųių. Pąyyz- 
susirinkime dalyvavo

tė 460. Už naujus kandida- 
itus buvo paduota 8 balsai ir 
[už tuos, kuriuos bosai liepė— 

Tai matote, kaip bava

raportas —
17.32 
29.82 
23.85 
11.49 
23.43

141.34 
23.09 

128.07 
29.21 
50.45

J 52 Geg. raportas 
153 
54

nario

11.99 
18.05 
44.94

SPECIAL NOTICE TO ALL 
READERS

Dear Comrades: 
This week, instead of giving

The Chin-!to be better fighters for the ,p.’VTT fo.r answeP,nK 
and peasants are cause of the working class. i

The last few nights the K .!tors fl
K. passed the Camp a_ 

fired a few shots, to 
the ; children Of the'Will be good enough to print in the

Comradely yours, 
EDITOR, Pioneer Corner.

This is a 
in t 
class of the world, 
ese workers 
oppressed by the bosses of! 
England, Japan and the U. S. K. 
These bosses have lots of in- night, 
vestments and property in wake —. ----------
China. That’s why, now that .Camp and then put up one of, orner’ 
the revolution is 
stronger the bosses 
land, Japan and the 
trying to choke it. 
sending soldięrs 
ships to fight the revolution
ary Chinese. The U. S., “ourisinging of the 
country,” has sent about 20 the children. _ , *
battleships to kill the Chinese that their next trip they came bininkai išnaudojami, kaip čia. 
revolutionists.

out 
de- 
All 
let-

~ ! cided to try something different.
| comrades are asked to send in 
z— about their playground condi- 
tions, their father’s conditions in the 
factory, et cetera. We will give a 
prize to all comrades whose letter

NUO RED.—:Jeigu darbinin
kai nori, kad unijos viršininkai 
rūpintųsi darbininkų reikalais, 
tai privalo organizuotis į Na- 
cionalę Mainierių Uniją, nes 
tik ši unija tikrai rūpinasi dar
bininkų reikalais.

PHILADELPHIA, PA

getting their 
of Eng- cross.

U. S. are and put up an American flag!
They are

and battle-

emblems, the burning! 
They entered the Camp j

has sent about 20 the children.

[which was promptly torn i 
■down by the children and a 
I red flag was raised with the 

“Red Flag” by 
Despite the fact

SCRANTON, PA
River Slope Colliery

Vargiai kur kitur taip dar-

[a few hundred strong and at-1Mat, čia veikia kontrakto: 
tempted to put up the flag by Jie turi bosams pasiger 

Chinese [forCe.

rian 
pasigerinti,

The Pioneers were mil- riebiai patepti, tuomet gauna 
are the |jtant, repulsing them and put-[taip vadinamą “pleisą.” Kon- 

; in which traktorius, gavęs “plėisą,” pa- 
Two of the siima dar penkius darbininkus 

girls were kidnapped and re- ir pradeda dirbti trimis pajkai- 
■ a committee ofjtomis.

The children of the
workers and peasants __ _
mdst exploited of the whole ting’a strong^fight
world. They have to work 12,a few were hurt.

Trtnd 13 hours a day for hardly I, ■ ' ' *
^anything and^ their conditions turned after a committee of;tomis. Pats kontraktorius vi- 

Comrades! the comrades demanded their!sados dirba dieninę pakaitą—
— {release. These comrades of [nuo 7 vai. ryto iki 3 vab po 
Lheithe W. I. R. Camp didn’t ai-[pietų. Paskui kas iš darbinin- .„i. .. .. . . . .... .. . ..... .. tai

Svarbus Pranešimas Vietos 
Darbininkams

Draugai darbininkai ir 
Mes žinome,

d ar- 
kad

38 Pav.
56
57
Pavienių narių
5 kp. nario

apeliacija
Nuošimtis ant 

čekių gautas

62.52 
49.72 
57:45 
15.31 
43.29 
23.73 
12.56
7.03 

188.83 
39.29 
66.86 
23.29 
55.08
41.36 
56.92 
16.49 
13.82 
33.02

5.70

Ž6.52
16.41
33.57

48.41
19.16
17.08
18.49
16.36
19.72

119.79
35.28

112.90
12.28
84.20

84.37
25.01
14.58
42.16

1.84

25.00

12.46

Viso •

27.70
26.63
18.46

1,581.64 1,826.75 1,795.03

IŠMOKĖJIMAI BALANDŽIO MĖN.

Puslapis Trečias

Pas Centro

Viso

VYRAMS

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

228 Second Avcnuo

J. KAVALIAUSKAS

PHONE 
Stagg 8342

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell __
Keystone

Mūsų reko- 
in en duotoj ai— 

virS 400
I Bronklyno 
daktarų, ku

riems ines 
akis egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentanu

MOTERIMS. ’ ’ • • {
1 ' • ■ •Užsiprenumeruok vienatį- 

| nį lietuvėms darbininkams 
skirtą žurnalą “Darbininkių 
Balsą.”

Įsirašyk į Susivienijimą 
Lietuvių Darbininkių Ame
rikoje.

Prisidėk prie Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo.

Stok Komunistų Partijon.

TELEFONAI:
____________ Oregon 1186
______________ Mah 1417

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

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a Č iai žinomą ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lid- 
tuviarųs ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir f.Real 
Estate—pirkimu .•< ir 
pardavimu. nafftiLąr 
žemių. >. Mūs d ipM- 
tarnavimas pdelah- 
kūs.

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu' laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

Užsiprenumeruok darbi
ninkų reikalams pašvęstą 
dienraštį “Laisvę.” [

Įsirašyk į Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją.

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieip^mų 
kainą. Nuliūdimo valandoje pralau 

kreiptis prie manęs.

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

ra m s, 
s p o r t o 
maras ir 
žingsniai 
žios maudynės 
(swimming pool).

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

OPTOMETRAI
394-398 Broadway • 331-335 Division Avenue

BROOKLYN,(N. Y.

$14,115.65
MILIAUSKAS, 

A.P.L.A. Centro Sekretorius.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST. EIAZABETk
Telephone: Trinity 3-1045 > yuJlL '

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI

“LAISVŲ” ELIZABETH, N. J
B. Figens, 221 Second St.
S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Singerj.

Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžią už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinką- 
fną baliams, teat- 

vestuvems, 
pa rengi- 

tt. Tik keli 
nuo gra-

Ant čekių' Škyriau^s randasi 3,253^^8,
(reik. 50.0(y

MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinai į iria 
______ 1. Mechanizmai. Kaip įtutĄl 

i ,■ ii i JfrTFiniyTi, kaip surasti sugedimus ; JtMl
r*rl fillsl ilrFlW statyti. Tas viskas mokinama HMk
f—1L. f ji til I dentą praktiškai. PO prieMOra ln»_____ . i -• K|e,ktra ir Marnetizmait Tai raf 

"_________• 1 L šia prie 'dabartinių automobiliv*
3' Vapėjimas. Kaip pastoti ekOptrta Boto* 

(Pabaigę mnsų mokyklos ku/Mj, budi* pttM 
Nn '■'W34 progą pasinaudoti v Vau u iš dvlajt)

■ ———-mechaniko arba šoferio. GartaMaJam* MM* 
' nius ir diplomą. Mokiname rrynai UolBVl*-

kai ir angliškai. Kaina ptiemattta vi*S^aa. 
Mokytojam yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis Jr vakarais. Atti
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėlčl. T1UO 10 IW2P.M. \ 

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo! fcnųi- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvąsval- 

1 gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklėj 
Eigų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėjl- 

Į mo-. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ai jum* 
/ galiu Pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų puvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgirtalB mok- 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmįi. AI 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydynio Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110EAST 16thST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: • A. M. iki t P. M. Nedttloj • A. M. 1H 4 M

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lavoje

|Kp. Vardas-pavardė
j 2 St. Linboms, paš.

2 Kl. Seniuliš, paš
2Pet. Morkis,' paš.

'2
4
4
7
8
9

10
11
12
19
20
25
26
26

C. No.
,564 
487 
547

Suma 
$42.00 

43.00 
134.00 
107.50 
30.00 
52.00 
15.00 
37.00 
31.00 
17.00 
28.00 
52.00 
23.00 

150.00 
35.00 

135.26 
89.00 

150.00 
15.00 
44.55 
21.00 
48.25 

300.00 
112.50 
38.00 
65.00 
83.55 

2.50 
4.00 

50.00

J. Birštonas, pas.: 
Jos. Babarskis, paš. 
Jurg. Alvikasj paš. 
Jos. Paulikonis, paš. 
Kajat. Kašėta, paš. 
And.- Balinkonis, pš.
J. Albauskas, paš.
D. J. Likavičius, paš. 1302 
Ambr. Miliutis, paš. 
Jul. Dovidaitis, paš.

Miliausko pom., 
Gužauskienė, pš. 
Velivis, paš. 
Naudžiūnas, paš. 
Kespara, pom.

John Zebel, paš. 
A. Linauskas, paš. 
Ig. Lingevičius, paš. 
L. Lasky, paš.

Gustainio pom. 
Grigaliūnas, paš.

K. Arminas, paš. 
Julia Shaka, paš. 
Stela Masenienė, pš.
U. Gvergždienė, už 5 nn.
D. Lekavičius, už 8 nauj. 
Obernauer (advokatui) 
Rodgers, Centro Pirm.

men. išlaidos
K. Urmonas, Centro Ižd., 

menesių išlaidos
J. Miliauskas, Centro Sekr., 

3 menesių išlaidos
J. Miliauskas, 51 kp. laimėta 

plunksna
J. Miliauskas, rankpinigiai pik

nikui

3332
3331

974
1192 
1810 
2873

ibininkės! ___ ___ , ___
Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partija stovi priešakyje kovo
se už darbininkų reikalus ir 
vadovauja kiekviena iškilusia 
darbininkų kova už pagerini
mą savo būvio. Todėl darbi
ninkai privalo būti prielankūs 
Komunistų Partijai ir pagal iš
galę ją remti. Ypatingai da- _ 
bar, kuomet darbo žmonių kla-Į4.4 
sės priešai puola Komunistų 

narius 
komu- 
darbi- 
pagel- 

vadui—Komunistų

40
41
43

44
47
48

V.
V. 
M. 
J.

A.
R.

1310 
2352 
1991 
2506 
1661 
1659 
2704 
3287 
2682
1606 
2027 
2621 
3244 
2815 
3371 
3270

Partiją, persekioja jos 
ir visaip šmeižia visą 
nistinį veikimą, mūsų, 
ninku, pareiga pribūti 
bon savo 
Partijai.

■ed by the attacks of the fas-[ leidžia dirbti nuo 3 vai. iki Iii Apart to, Jungtinių Valstijų 
They [vai. nakties ir kurie mažai Komunistų Partija dalyvauja 

attacks fundina arba visai nefundįna, [šalies viršininkų rinkimuose ir 
tuos stato dirbti nuo 11 vai. įstato savo kandidatus. Kaip, 
nakties iki 7 vai. ryto. [kovų vadovavimui, taip ir 

Paskutinėje pakaitoje man i rinkimų vajui reikalinga mate- 
teko dirbti apie tris mėnesius, riale pagelba—pinigai. Tą Alga Centro Sekretoriaus
Tai ne darbas, bet kankynė, paramą gali suteikti ne kas 
Darbas ne tik sunkus, bef iri kitas, kaip tik patys darbinin- 
pavojingas. Per tą pakaitos [ kai. 
laiką būtinai turi penkius va- i‘J 

igonus anglių pripilti. Kur aš 1-------
i dirbau, buvo kelias įvarytas šeštadienį, 
1'2,000 pėdų ilgio, 10 pėdų plo- 
[čio ir 10 pėdų augščio. 
Ha vietą iš niekur oras neįei
na, nėra ventiliacijos. Todėl 

Ap-

are unbearable.
We the workers’ and farmers’ Į
children must support 1 
struggle of the Chinese work- ]ow themselves to be frighten-ku kontraktoriui fundina,
ers’ and peasants’ children.

We must fight and demand [cists/ the bosses’ tools, 
that the U. S. keep her “hands [answered all of the . 
oft ( hina!” (with true Pioneer spirit.

LONG LIVE THE CHIN-j
We must follow their ex

amples.
JOIN Y. P. A. FIGHT THE 

'ATTACKS OF THE BOSSES 
’UPON THE REVOLUTIONA
RY WORKING CLASS!

HANDS OFF CHINA!!

29,000 DEMONSTRATE 
AT INTERNATIONAL

• CHILDREN’S MEET
20,000 workers and work- i 

ers’ children demonstrated in 
Berlin at the closing of the

A Leiter to Our Readers
Dear Comrades:

You probably noticed that neapsakomas troškumas.

52
30
11 
H.
F.

n.

3
24.82

10.96

39.17

5.00

10.00
170.00

G. Urbonas, išlaidos reikale 3 
kuopos 13.50

Viso išmokėta bal. mėn $2,128.56 
tijos Ill Distriktas rengia mil- IŠMOKĖJIMAI GEGUŽĖS MĖNESI 
žinišką pikniką', kuris įvyks 

, 23 d. rugpjūčio, i " ’ 
šiame piknike kiekvieno dar-Į 

lir į bininko ir darbininkės pareigai

Ir štai, Komunistų Par-

second International Proleta- th« Young Pioneer Corner has, art to, dar reikia kokius ketu- 
v. I n ur, r h i n o v> f /"'i v* i * _ _   1* _ _ Y _ 1. * * _ . - 1 _ * „ 1 Ji ~

rian Children’s meet.
There were 2,000 delegates 

who participated in this Con
gress which met to discuss 
how. best to combat unemploy
ment and child labor. At this 
Congress plans were laid for 
the building of a stronger In
ternational workers’ children’s 
movement throughout the 
world.

[not appeared in this paper forjrius sykius šauti ir į kiekv|ie- 
'the past few weeks. This is I 

I due to the fact that the com-! ..
rade in charge was unable to[ni 
attend to the work. However 
a repetition of this will be j Ventiliacijos nesant, prisieiįia 
avoided in the future. From t.'.J___ __
this issue on watch for the[muose dirbti. 
Corners every week. Those ispatų anglių, 
of you who were contributing,Bet darbą 
to our Corners please conti
nue to do so. Write us all 
about your conditions in the 
streets and playgrounds. Be-

. Vardas-pavardė 
Ig. DeciaviČius, paš. 
Juoz. Moreika, paš. 
Juo.Danesiavičius, pš. 
Kaz. Dumčius, paš. 
Ant. Rumšas, paš. 
Jon. Neravas, paš. 
Jono Neravo pom. 
Fred Kungiš, paš. 
Dom. Mockus, paš. 
Mar. Bikauckiene, pš. 
T. Treinauskas, paš. 
Kaz. Bartusiaviče, pš. 
Rl Vaitulevičienė, pš. 
Kaz. Butas, paš. 
Vine. Bielskus, paš. 
Juozas Radvila, paš. 2161 
M. Yuškauskiene, pš. 
Kaz. Žilvitis, paš.
Jos. Jankauskas, pš. 2946

Viso išmok, geg. men. $1,170.34
IŠMOKĖJIMAI BIRŽELIO MĖNESĮ
K p. Vardas-pavardė 

2 Jos. Elinčas, paš.
2 Ant. Urbutis, sug. m. 266 

Ant. Urbučio pom. 266 
Jon. Manskis, paš. 1852 
Juoz. Babarskis, paš. 3332 
Jon. Likpetris, pom. 2450 
” ~ ‘ . “. 2874
Mar. Petkūniene, pš. 2922 
K. Levine, paš. 
Jos. Kačergis, paš. 
Kaz. Samitauskas, pš. 
Ad. Navakas, paš. 
Louis Aiman, paš.
J. Aiman, paš. 
Ant. Bukauskis, pš. 
John Wilumat, pš. 
Ig. Mažietis, paš. 
Mat. Leštokas, pš. 
R. Janulis, paš. 
Ona Kuklerienė, pš. 
Pv. Agnes Morris, pš. 
A. žemaitis, už n. 
A. Pacauskas, už n 
J. Bridickas, už n. 

Rutkauskas, už 
Naujūnas, už n. 

už spaudos darbą

Centro viršininku bonai 
($11,000)

Viso išmok, birž. mėn.
Abelna Sutrauka Balandžio, 

ir Birželio Menesių, 1930 M.
PAJAMŲ: 

Balandžio mėnesį 
Gegužės mėnesį 
Birželio mėnesį 
Pusmetinis nuošimtis

2

4

Suma 
$48.29 

70.55 
56.00 
19.50 
19.00 
96.00 

150.00 
25.00 
61.50 
31.00 
54.00 
17.00 

113.25 
106.00 
22.00 
35.00 

113.25 
56.50 
76.50

C. No.
344 

2786 
3410 
3167

980 
1122 
1122 
1821
1819 
2787 
1458 
2909
2002 
3381 
2431

dalyvauti ir tuomi savo daly
vavimu paremti Partiją, nes 
visas likęs pelnas ,bus sunau
dotas kovai už darbininkų kla
sės reikalus. Apart to, bus 
labai įvairi programa. Dai
nuos trys ar keturi chorai, jų 

tai dulkės su dūmais susi- tarpe Lyros Choras; bus kal-i 
maišo ir negali atsikvėpti, bėtojų, kurių tarpe kalbės ir 

drg. Rudolph Baker, kuris vie
tos darbininkams gerai žino
mas; jis buvo nuvykęs Sovie
tų Sąjungon ir ten išbuvo apie 
trejus metus, o dabar sugrįžo 
ir šiame piknike papasakos, ką 
jis per tą laiką matė. Bus ir 
kitokių pamarginimų. Vieta—

na skylę dėti po 8 ar 9 gaba
lus dinamito. Kuomet iššau-

Many of the delegations, in
cluding that from the United 
States, have proceeded to the come a steady correspondent 
Soviet Union to the Interna-‘for the Pioneer Corners, 
tional Camp where the second ' Comradely yours, 
International Leaders’ Con- Editor, Young Pioneer Corner.[ 
gress will take place and! 
where the comrades will be Į 
trained to carry on the strug-! 
gle of the revolutionary work-1 
ing class in their respective' 
countries upon their return.

tokiame ore—dulkėse ir dū- 
Įpylęs Keliolika 
pradedi svaigti, 

privalai atlikti, tu- 
vagonus pripilti. Ir 
kankintis astuonias 
Užeina kartais to-

7
8
8
9
9
9

17
24
25
26

(27
36
38
46
49

2497
2782

I

ri penkius 
taip turi 
valandas. _____  ______
kių dujų, kad reikia keturib- Scotdale Rd., Lansdowne, Pa.

— ■ Kelrodis.—Paimkite Shar^n
tai jau dab- Hill gatvekarį 69th St. Termi-

nal ir išlipkite ant Clifton 'J §arGTctkante',

mes rėplioti, o jeigu apsvaig
tum, “užmigtum,” 

Įgiau nenubustum.
Jeigu bosui pasiskundi, tai 

pasako: “Aš čia negaliu sto
vėti ir tau orą pompuoti.” Jei-

Kelrodis.—Paimkite Shar^n
2
3
4
9

I ptfpyę frnm Ollf RpflHpfS ištarsi žodį, kitų prieš,ii viii vui ncauuid . . OIieiLVOiiB įvarvino

Dear Comrades:
I am sending a small 
hope to see in print.

PROSPERITY IS

poem which

HERE

Demand Immediate Release Said Hoover in a v<
e it i 1 n 1 12 I I While millions starve in the sti01 Unemployed Delegation! Trying to get something to eat.

Hoover in a voice so clear .
the streets i

Who didn’t hear of Fish 
Anti his “investigation”

Amter, Trying to get on their
Minor and Raymond will not,About the “Daily Worker” being 

j “fakeration.v 
I

by the capitalist “Race war,” said the South and its 
•w * < nr»i -v ▼ r I boss,

- --------- ----- ------ |“Is now gone.”

Comrades Foster, 
įsiuvi O11V4 ivajinviiu ttiii iiw i 
serve 3 years as originally! 
sentenced I 
courts in New York. The New: 
York State Parole Board has When many a Negroe’s life was at 
shortened the sentence of į 
these comrades. Foster, Am- 

Acr and Minor are to serve 
6 months which expires Oct. 
21st, and Raymond to 10 
months. /

These comrades were ar
rested and put to jail for hav-[ 
ing participated in and , led' 
the unemployed ' demonstra
tion of 110,000 workers on 
March 6th. These comrades 
have had their terms shorten
ed because of the mass pro
test of the wholė working 
class. But they shouldn’t 
have served A DAY!

DEMAND THE IMMEDI
ATE RELEASE OF THE NEW Russia. 
YORK UNEMPLOYED DEL- ' 
EGATION!!

dish

loss
And the life of Levy was done. 

Comradely yours, 
WALTER REDSTRONG.

HOOVER’S TELEGRAM TO 
HEAVEN

When McKinley was president of 
the U. S- there was a crisis.

Hoover sent a telegram to heaven.
Hoover—“Is McKinley there?” 
■Answer from Heaven—f‘Yes.” 
Hoover—-"Is it correct that during 

your prezidency there was unem
ployment and you had bread and 
soup lines?”

Ans.—“Yes.”
Hoover—“Where did you put the 

soup bones? There’s a worse crisis 
now.”

Youn Pioneers! Our answer must 
be:—Smash the soup lines! Fight 
to establish a workers’ and farmers’ 

i government like they have in Soviet

Comradely yours, 
EDNA GURLTNOY.

So. Illinois.

i>

tai lieps susikrauti įrankius ir 
i kraustytis laukan iš kasyklos. 
Unijos komitetui irgi negali
ma nieko sakyti, nes jis užta-[ 
ria darbdavių, o ne darbiniu-1 
kų reikalus. Taip darbininkai | 
ir vargsta, kol dar gali dirbti.1

Reikia priminti ir tą, kad 
• jeigu unijos lokalo susirinkime 
ką nors pasakysi prieš darbda

vius, tai ant rytojaus dar nė- 
a[spėsi į darbą nueiti, kaip jau 

Į bosas viską žinos ir palieps 
kraustytis laukan, , pasakys, 
kad šiandien tau darbo nėra, 
ateik kitą sykį. Nuėjus kitą 
sykį, išgirsti nuo boso tą pa
tį. Pavaikštinėjus kokį mė
nesį laiko, pasako, kad už ta
vo ilgą liežuvį darbo nėra. O 
jeigu ir priima, tai jau duoda 
tokį darbą, kad pats neišlaiky
tum, pabėgtum. Vadinasi, 
dirbk ir tylėk.

Minėtoj kasykloj buvo uni
jos lokalo valdybos rinkimai.] 
Tai bosas kiekvienam darbi-l 
ninkui įsakė už ką jis turi 
balsuoti ir darbininkai neiš
drįso pasipriešinti, tylėjo. Su
laukus rinkimų dienos, darbi
ninkų susirinko mažai, nes dir
ba trimis pakaitomis. Kom- 
paničnos unijos šalininkai jau 
buvo girti. Ir kada suskaitė 
balsus, tai pasirodė daug dau
giau balsų, nėgu susirinkime

C. No.
283

nal ir ]
Heights stoties; arba paimkite 17

Baltimore i 26
27
27

busą 63rd St.
Ave. ir išlipkite
Bridže.

Automobiliais
Baltimore Pike ir sustoti Bur
mont Bridge, Clifton Heights. 145

A. K. Partijos Narys. 
1 

__________________ ! 52

ir 
ant Burmont

važiuojant:

A. P. L A. REIKALAI
A. P. L. A. ATSKAITA ♦ 

Balandžio, Gėgužes ir Birželio
Mėnesių, 1930 m.

Kp. No.
2
3
4

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
17
19
20
22
24
25
26
27 

130 
Ii32 1:32 •
33
34
35
36 
.37

37
38
39

PAJAMOS.
♦ 

Baland. Gegužės. Birželis 
$107.45 ' 

36.39
126.42
36.17

18.82

98.50
17.85
44.85
29;21

31.66
9.97

29.42
10.42

18.84
23.54i
30.93
39.33
36.90
33.25
33.38

30.$
16.02
13.43
12.83

$157.73
25.92
86.26 
26.03 
25.45
31.21

$154.93
44.91
97.06
25.62

85.76
15.55
30.88
20.67
12.36
18.37
13.62
41.75
15.0,0
13.10
35.23
29.94
14.34
53.89
26.96
49.15

7.81
17.46
94.59
10.40
9.58
6.67
3.97

31.91
86.19
57.26
19.97
30.94
29.86

Suma 
$28.00 

1.80 
300.00 

11.00 
7.50 

146.94 
117.00 
93.50 
17.00 
54.00 

111.24 
57.58 
22.00 

113.25 
9.00 

86.50 
22.25 

9.00 
33.00 
73.00 
42.00 
2.00 
2.50 
Z0 
.50 
.50 

4.41 
60.00

1445 
2296 
2131 
1721 
1989 
3398 
2825 
2571 
2188 
2934 
2959 
2883 
2429

n.
. n.
n.
n. n.
n.

4
4
4
4
4

“Laisvei”
Deska del Centro Raštines

K.

41.25

$1,467.22
Gegužes

.$1,581.64
1,826.75
1,795.03

167.54

Viso pajamų
IŠMOKĖJIMAI:

$5,370.96

__i Balandžio mėnesį
13.80 Gegužės mėnesį

7^65 Birželio mėnesį

Viso išmokėjimų
, Viso pinigų lieka
Buvo pinigų iš pirmiaus

1 d. liepos pinigų yra
A. P. L. A. Draugijos pinigai ran

dasi sekančiuose bankuose:— 
The Union Savings 
First Nat’L Bank

25.32 ; Kees Rocks
33.06 First Nat’l Bank
12.77
6.03 Mellon Nat’l Bank

25.34 Farmers Deposit Nat’l Bank 2,000.00

1,170.34
1,467.22.

36.02
19.52

14.96
22.97
22.25
56.32
26.89
41.06

I 33.34

$4,766.12
$604.84 

13,510.81

$14,115.65

Kensington

Bank 
of

of

$1,757.50
Mc-

1,915.28 
New

1,172.14
3,966.95



Puslapis Keftrirtaa 1 Pjrmadięnįs,

S. L A. REIKALAI
Klasių Kova PROTOKOLAS Pra-

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

McADOO, PA į .; į
Birželio 17 d. buvo ekstra 

mitingas A. P. L. A. kuopos. 
Mitinge įvyko vienų narių už
sipuldinėjimas ant kitų ir V. 
Labutis užgavo mane. Aš, už
gautas ir įsikarščiavęs, pasa
kiau, kad Labutis pasisavino 
A. P. L. A. 5 kuopos keletą 
dolerių. Tą pasakymą, kaipo 
neteisingą, aš viešai atšaukiu.

Juozas Kreipavičius.

stangų
svarbių 
Geo. M.
Ave., Scranton,

atsilankyti laiku, nes, yra 
reikalų apsvarstyfrmt Ęažt.

Stanionis, 125o Diamond 
ranton. Pa. 193-5

blogos, nieko nerengėm. 
nešimas priimtas.

Delegatų Raportai
Darbams sumažėjus ir vei

kimas sumažėjęs. Raportai 
priimti.

Įnešimų ir rezoliucijų komi
sijos patiekta rezoliucija, pri
imta vienbalsiai. ;

180 kp., Buckner, Ill., dele
gatai atleisti namo.

J. II. Alikonio rezignacija 
iš pramogų rengimo komisijos 
priimta.

Prakalbų rengimo klausi
mas paliktas apskričio valdy
bai.

Vieta sekančiam suvažiavi
mui paskirta W. Frankfort, 
Ill.

Nutarta išmokėt bjlas: M. 
Paleyičiui $4, K. Matujiokui 
20c. , ; , .

Protokolą ir rezoliuciją nu
barta pasiųsti į abu organus.

Suvažiavimą uždarė 6:20 
__  vakare.

Pirm. J. Leonaitis, 
Rašt. M. Jotkiene.

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pašakarnis, O.DS. L. A. Dvylikto Apskričio 
s 23-čio Suvažiavimo, Įvyku

sio 20 d. Liepos, 1930 m., 
Johnston City, 111., Lietuvių 
Svetainėj <
Suvažiavimą atidarė apskri- 

, čio pirmininkas B. Juškauskas 
. 10 vai. ryte.

Peršaukus ‘valdybą, nepri
buvo organizatoriaus pagelbi-. 
ninkas J. Simokas.

Į mandatų komisiją išrink- 
■ ta P. Bačiuska, J. Leonaitis ir 

M. Jotkienė.
Pakol sutvarkys mandatus, 

buvo pakviesti ’ delegatai pa
kalbėti. J. Tilendis paaiškino 
dabartines varžytines lietuviš
kų buržujukų link S. L. A. tur
to. P. A. Deveikis paaiškino, 
kaip 36-tame seime ponas Ge
gužis, pasikvietęs policijantus 
ir samdytus fašistinius valka
tas, vaišino jam nepatinkamos 
minties “brolius” delegatus. vap 
B. Juškauskas kalbėjo iš S. L. 
A. istorijos, nuo 16 iki 36 sei-| 
mo.

Visų prakalbos priimtos del-į 
n ii plojimu.

Mandatų komisija raportuo-j 
ja, kad šiame suvažiavime da
lyvauja sekanti delegatai:

103 kp., Johnston City, III.

Optometras 
Optikas

ir

delis su pienu, ant gražios kvietkuotos lėk
štės gulėjo duona, greta kiaušiniai, taba
kas ir cigaretai.

Oficieriai atydžiai ir nepasitikinčiai ap
žiūrėjo Dimitrių. Vienas atsikėlė ir priė
jo arčiau, įsigrūdo rankas į kišenius, pla
čiai pastatė kojas ir žiūrėdamas ant Dimi- 
trio užklausė:

—Iš Bolševizijos?
—Iš Bolševizijos, pons oficieriau,—pasi

rengęs atsakė Dimitrius.
—Bolševikas? — Ir įrėmė klausančias 

akis. Dimitrius ramiai išlaikė. ■
—Nuo bolševikų bėgu. Aš mokytojas. 

Negalima inteligentams pas bolševikus gy
venti.

—Pasakok mums pasakas, — oficierius 
nusijuokė.—Žinome jau mes jus. Iškrėsti 
|ji!

Du kareiviai puolė krėsti. Išvertė viską 
Apžiūrinėjo kiekvie- 

Taiške nūnėjo7il<tai idalykėlį. Atydžiai apčiupinėjo visus 
K Nu nieko kad! drabužius, kaip kurias vietas net praardė, 

tik pasiekus miestą, o ten surasti vis bus ^llr buvo_ storiai!,—ar nėra kartais kas 
galima. Atsargiai padėjo Natalijos ir Mi- P?r.s uzslyta . Pabaigus kratą, jiską tvar- 
šos laiškus į baksa tarpe sienų, atsisveiki- }<iai a^gal sudėjo į baksą. Apžiurėjo vis- —A. Mikna, J. IL Ahkoms, O. 
no su komdivu ir vakarį vėl išvažiavo. Ką- .^t ir pinigų krepsel;. m ^uneHs 156
da nusikėlė ant kalnelio no dešinei klonvie —Pinic^hi sovietiniai, pons oficieiiau!— , „ , ’m TZ ’ i •pamate gelsvas Ss ’ ‘ ir kareivis perdavė piniginį krepšelį oficie- ^nton, .-V. -Kunskis,

(Tąsa)
—Tyčiojosi, grūmojo... Klausinėjo, kur 

yra vyras... Valkiojo nuo šnipų nuovados 
prie nuovados... Badavau, bijojaus del 
Misos vargo... Iš darbo paleido... Vėl 
vargas... Išvažiavau į kitą miestą... Gy
venu pas vieną draugą, jo antrašą suteikė 
man Aleksejus...

Dimitrius atsiduso.
—Vargšė, vargšė,—nepaslėpdamas kan

čių, atsisėdo už stalo ir susiėmė galvą ran
komis.—Brangioji Natalija, brangusis Mi
ša! ’Kas su jumis, kaip verčiatės?

. —Nieko, drauge, — komdivas, padėjęs 
ranką Dimitriui ant peties, draugiškai kal
bėjo,—dabar žinote, kur yra jūsų šeimyna.

—Taip, taip,—sujudo Dimitrius,—kas 
svarbiausiai, kad mano kelias kaip tik ir 
yra į tą pat miestą.

Dieną kelis kartus skaitė savo žmonos! . , . .v - 
laišką. Tik dabar pastebėjo, kad Natalija I aut grindų is bakso. 
nepadėjo savo antrašo, ' 
miestą ir daugiau nieko

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

prisitaikyti 
kreipkitės

REZOLIUCIJA

pamatė gelsvas ugnis.
—Sodžius,—pamanė Dimitrius,—reiškia, riUL 

reikia važiuoti į kairę.
Nusileidžiant nuo kalno klonyje buvo 

daug sniego, arklys sunkiai ėjo, kartais 
klupo. Visą laiką žiūrėjo pirmyn, steng
damasis nepamest ugnis ir apvažiuot so
džių iš kairės pusės. Jau tartum sodžius ‘ 
yra tiesiog.
kad suradus kelią ir įvažiuoti į sodžiiį iš1 
užpakalio. Arklys sunkiai kvėpavo. Di-' 
mitriuš sulaikė jį, išlipo iš rogių. __
pavalkus, davė arkliui atsikvėpti.

—Nu, dabar važiuosim kelio jieškoti

,z. . - , , - - , - . . įJ. Leonaitis; 161 kp., Christo-
■IZVlslnsu„atyd.“"!u Zlt?,reJ0. ®nt l)imFH’he‘-, UI—J. Gerdžius, K. 

—Kam Bolševizijoje reik pinigų? Juk juodvietis; 180 kp.( Buckner, 
ten viskas dykai? [UI.—j. Stalioraitis, P. Valuko-

—Kaip kam dykai, ponas oficieriau, betjnis; 181 kp., Herrin, ill.—O. 
kaip kam ir už pinigus nėra. ĮGudišauskienė, J. Betkauskas,

Dimitrius pilnai buo ramus, atydžiai žiū-j U. Lenkutienė; 191 kp., W. 
rojo į oficierius ir ramiai kalbėjo.

; 191 kp., w. 
Qficie_ |Frankfort, 111.—A. Janušas, K. 

jMatulokas, F. Saučiulis, P. 
IBalseris, J. Lazauskas, A. Na
vickas, S. Sapalas, P. Bačins- 
kas, K. Morkūnas, J. Nausė
da; 279 kp.,; Sesser, Ill.—K. 
Šimkūnas, K. Jokšas; 308 kp., 
Zeigler, Ill.—M. Mikalauskas, 
J. Tilendis, J. (pavardė 
skaitoma.—Red.). Viso
delegatų, atstovaujančių

Dimitrio balse buvo nuoskaudos tonas. kuopų-
Oficieiius susvyiayo. / ol Nutarta suteikti apskričio

Tai kaip jus begote be dokumentų? |vald. nariams—B. Juškaus-Į 
nuo galvos iki Kur jūsų dokumentai? ikui, P. A. Deveikiui ir M. Pa-j

—Oh,-visai iŠ galvos išėjo!—sudavė sau levičiui—sprendžiamąjį balsą 
per kaktą Dimitrius.—O pas mane juk yra svečiams—patariamą, 
dokumentas.—Greitai atsisėdo ant grindų, Suvhžiavimo pirmininku iš- 

i nutraukė batą nuo kojos, išsiėmė iš kiše-1 rinktas J. Leonaitis, pag.
i niaus peili, ir pradėjo ardyti pada... I Tilendis, rašt. M. Jotkienė, pa- 

-Štai mano senas pasportas.-Tare Di-, A kričio k s peržiūrgt
I mitrius, duodamas oficieriui pasportinę |išl.inkta j. Lazauskas, u. Len- 
Iknygelę—Jono Petrovicio Murygmo. diutiene, A. Mikna.
j —Kodėl gi jūs iš karto neparodete pas-1 Įnešimų ir rezoliucijų komi- 
| portą?—Užklausė oficierius apžiūrėjęs ją (sija—M. Palevičius, B. Juš- 

Įkauskas, P. Balseris.
Komisija balsų skaitymo^— 

A. Janušas, K. Norkūnas.
Protokolas 22-ro suvažiavi

mo ir dviejųi apskričio valdy
bos posėdžių skaityta ir pri
imta.
Apskričio Valdybos Raportai

Visi savo pareigas atliko su
lig išgalės. Raportai priimti.

Komisija tvarkymo delegatų

, dabar reikia pasukti į dešinę, irlus pažiūrėjo ; j; vis nepasitikinčiai.
- • —Išrengti jį!

—Pons oficieriau, — Dimitrius nudavė 
Pataisė i piktas,—jūs be reikalo tik triūsiatės. Aš 

j tikrai tas, kuomi save perstatai!. Pabėgau 
! iš Bolševizijos todėl, kad ten, pakartoju, 

. Kas tokioGreitai arklys pradėjo eiti kietu keliu, negalima inteligentui gyventi. .
Ar čia vėjo nuneštas sniegas ir apnuoginta i }?u^m10 daros!, priespauda, žodžiais nega- 
žemė, ar kelias, Dimitrius tamsoje nežino- apsakyti. . ,
jo. Tik štai priekyje sujuodavo tamsios fi
gūros.

—Sustok! Kas važiuoja?
Šaltis perėjo Dimitriui i 

kojų.
—Štai jie, baltieji ir bus?—pamanė jis.

Sulaikė arklj.
—Sustoti, broliai?
—Sustok!
Priėjo trys kareiviai trumpuose drabu

žiuose, su pilkomis kepurėmis.
—Kas tokis? Iš kur?
—Broleliai, balandėliai, iš Rusijos aš, iš j 

prakeiktos Bolševizijos. ;
Dimitrius pasistengė nudžiugusiai kai-! iš visų pusių, 

bėti.
—Ką,—pusbalsiai kalbėjosi kareiviai, 

matomai, į štabą vesti reik?
—Suprantama, į štabą, o kaipgi ne.
—Važiuok į štabą. Tu, Malcev, sėsk 

juom į roges!
Vienas kareivis atsisėdo į roges iš užpa

kalio Dimilriui, laikydamas šautuvą gata
vai.

—Važiuok į sodžių, ten jis priešakyje.
Arklys išėjo ant gero kelio ir lengvai bė- 

go. Įvažiavo į sodžių. t Viduje sodžiaus, 
ppie didelio namo sustojo. Kareivis išlipo 
iš rogių.

—Imk baksą ir sek paskui mane.
Dimitrius pasiėmė baksą ir ėjo paskui 

kareivį. Prie įėjimo į namą, sulaikė juos 
sargas.—Kas per žmogus?—paklausė sar
gas?

—Iš dykumų. Dykumose sugavome. Iš 
Bolševizijos važiuoja.

—JEik vidun!
Įėjo į namą. Pirmoje dalyje buvo ankš

ta: vyrai, moterys ir vaikai čia. Prie sie
nų sėdi penki šeši kareiviai su šautuvais.

"—Palauk čia.
' Dimitrius pastatė baksą ant grindų. At
vedęs jį kareivis atidarė duris į kitą kam-

SL1

—Ir užmiršau iš baimes,—tarė Murygin 
nusijuokęs.—Aš manau, jūs žinote, ką ten 
apie Sibiro kariuomenę pasakoja. Būk tai 
laike perėjimo per rubežių užmuša ant vie
tos, be jokių tardymų.

—Štai kaip tie bolševikiški svoločiai!— 
Kas tai sukeikė iš oficierių.—Ir argi tam 
kas nors tiki?

—Tiki,—Murygin kaltai rankomis pra
skleidė,—tiki ar ne, o visgi baisu. O kad

neį-
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taip ir ištiesų be teismo ir tardymo. Ten, i 36-tą seimą—P. A. Deveikis, < • 1 • • • • • 1 • i • • V • IP O n i i /> 1 i i 1 t H nu n l'A rdr mi n i f\ vx 11

—Žmogų sugavome, pons oficieriau, — 
jis raportavo.

—Žmogų? Kur sugavote?
—;Dykumoje. Nuo bolševikų važiuoja.
—Vesk jį čion tuojaus!
—Nu, tu, eik vidun,—prisakė kareivis 

Dimitriui.
Dimitrius pasiėmė baksą ii’ ėjo paskui 

kareivį vidun, švarian kambarin. Už dvie
jų sustatytų krūvon stalų sėdėjo keletas 
oficierių. Ant vieno galo stalo gulėjo ati- 
dengtas žemlapis ir krūva popierių. Ant šakokite, 
kito—Šnypšto arbatos virdulis, stovėjo puo-

toją. Bolševizijoje, visokių baimių mačiau, 
o ir manau—ir čia nežinia, kas bus.

—O sovietinį dokumentą ar tu turėjai?
—Buvo. Bet kaip paskutinį sodžių ap

leidau, tai piktai sudraskiau. Manau, ge
riau be dokumento, tai gal dar nors, ištyri
nės, o su dokumentu, tai tiesiog ir sušau- 
■dys.

—Tai vistik bolševikai labai jus įbaugi- 
no!

—Ogi iš kur mes galim tiesą žinoti? Juk 
iš čia jokių žinių negaunam ten. O tas, 
kas rašoma sovietiniuose laikraščiuose, jūs 
tur būti žinote, kas ten per raštai.

Oficierius vis dar vartė rankose paspor- 
tinę knygelę, ir karts nuo karto pažiūrinė- 
jo į suimtąjį. .

—Tai kaipgi jūs Vadinatės?
—Murygin, Jonas ^Petrovič Murygin.
—Taip! Ir oficierius sugrąžino Murygi- 

nui knygelę.
—Nu, sėskite su mumis arbatą gerti.
Murygin paslėpė knygelę į kišenių. Iš

siėmė pinigų krepšelį, atskaitė apie desėt- 
ką sovietinių pinigų ir padėjo antzstalo.

—Štai, gal būti pažingeidausite? Vis tiek 
jie man čia jau nereikalingi bus.

Oficieriai paėmė ir paačiavo.
—Nu, kas ten Bolševizijoje darosi, papa-

S. L. A. Dvylikto Apskričio 
laikytame suvažiavime 20 d. 
liepos, 1930 metais, Johnston 
City, III., Lietuvių B. S., W. 
Water St. 610.

Mes, Dvylikto Apskričio S. 
L. A. suvažiavimas, griežtai 
pasmerkiame, kad tokis pone 
Gegužio ir jo pasekėjų žygis 
yra nieku būdu nepateisina
mas, nes jis pastatė negarbin
goje vietoje mūsų organizaci
ją ir padarė žalos daugeliui 
delegatų, suskaldydamas S. L. 
A. Nes išvyti virš 200 dele
gatai laikė savo seimą atski
rai, Meldažio svetainėj, kuria
me tapo išrinkta pildomoji 
taryba ir visos reikiamos 
misijos.
skričio 23

Meldažio 
ir ten iš- 

tarybą, 
pastovias

Mes priža-

ko- 
Mes, Dvylikto Ap- 

suvažiavime, pil
niausiai užgiriame S. L. A. 
36-to seimo, laikyto 
svetainėj, nutarimus 
rinktąją pildomąją 
taipgi ir visas kitas 
S. L. A. komisijas.
damė ! rūpestingiausiai koope
ruoti su mūsų pildomąja tary- 
įba—M. Bacevičium, preziden- 
Įtu; E. Jeskevičiūte, sekretore, 
ir B. Salaveičiku, iždininku, ir 
tt., ir sakome, kad ši pildomo
ji taryba yra teisėta, nes ji 
tapo išrinkta tų delegatų, ku
rie sudarė didžiumą legališkai 
išrinktųjų.

Lietuvių Auditorijoj pasili
kusi delegatų dalis buvo tik 

imažuma legališkai išrinktų de
legatų.

Jeigu ten radosi, kaip skel
bia “Tėvynė,” žmonių ir dau
giau, tai žinoma, kad didelė 
jų dalis buvo niekelio nerinkti, 
arba rinkti ne sulyg konstitu
cijos.

Mes smerkiame poną Gegu
žį ir kitus tuos, kurie šaukė 
policiją ir mušeikas.

Rezoliucijų Komisija.:
B. Juškauskas, 
M. Palevičius, 
Petras Balseris.

F. Saučiulis, su apskričio pa
galba. Delegatų pasiųsta 18. j 
Jų siuntimui lėšos iš apskričio' 
iždo $125. F. Saučiulis $6, | 
M. Palevičius,- J. Tilendis po 
$5; J. Lazauskas,. P. Balseris, 
P. Deveikis, įB. Juškauskas, F. 
Zalagenas po1 $1; viso $146/ 

Atmokėjus už nuvežimą, li
kusieji išdalintą po lygia da
lį neturtingų kųopų delega
tams. i:

Raportas priimtas su pasta
ba. , ■

Nutarta pertraukti 
ant 30 miliutų.

SESIJA II.
Atidarė 3 v. dieną J. Leonaitis. 

Suvėlavo 10 delegatų. Vė
liaus pribuvo.

Knygų peržiūrėjimokomi
sijos raportas nuo praeitos 
konferencijos. Ižde buvo 
$181.92; per paskutinius 6 
mėnesius. įplaukė $54.40. Pa
sidaro $236.32. : Pasiuntimas 
delegatų $125, paskola 191 
kuopai $15. Lieka ižde $36.- 
32. Viskas tvarkoje. Rapor
tas priimtas.

Pramogų rengimo komisija. 
J. H. Alikonis pranešė: Darį- 
barns- sumažėjus, aplinkybės

WILKES-BARRE, PA

sesiją

Rugpjūčio 24 d., Valley 
View darže, Inkerman, Pa., 
lietuvių darbininkiškos draugi
jos ren^’iįi pikniką, nuo kurio 
visos pelnas skiriamas “Daily 
Workeriui.” Piknike progra- 
maVbųs įvairi. < Kalbės penkio
mis kalbomis 'kalbėtojai'; dai
nuos Aldoiia Pietariūtė ‘ii kiti. 
Klasiškus šokius šoks. Onutė ir 
Mildutė Kimeliūtės iš Plains, 
Pa., joms pianu skambins A. 
Valinčiūtė iš Pittston, Pa., ir 
smuiką A. Pietariūtė. Naujos 
darbininkų dailės spėkos ste
bins publiką. Bus finai atle
tai. Bus lenktynės riebiausių 
moterų ir kuri bus greitesnė, 
gaus dovanas. Bus visokių 
sportų ir atsižymėjusieji gaus 
dovanas.

Draugai 
bininkės! 
būti tame
anglų kalba* leidžiamą dien
raštį, per kurį vedama griežta 
kova už darbininkų klasės rei
kalus. Juk darbininkišką 
spaudą niekas nerėms, jeigu 
mes, darbininkai, neparemsi- 
pnc. Rengėjai.

darbininkai ir dar- 
Mūsų visų pareiga 
piknike ir paremti

CLEVELAND, OHIO į
Lyros Choras rengia pikniką ne- 

Jėlioj, 24 rugpjūčio, ant V. Andferson 
farmos, Green Rd, Bus programa 
š įvairiti žaidimų. Kviečiame visus 
itsilankyti, smagiai laiką praleisk ir 
paremsit chorą. Taipgi visi chorie- 
Hai dalyvaukit, nes bus nutrauktas 
:horo paveikslas.. Komitetas.

195-61

A.L.D.L.D. DVYLIKTO APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

A. L. D. L. D. Dvylikto Apskričio 
pusmetine konferencija įvyks nedė- 
ioj, 31 rugpjdčio, po num. 51 Butler 
Uley, Pittston, Pa. Prasidės 10 vai. 
■y te. Pirmiau buvo pranešta per 
‘Laisvę,” kad įvyks 24 rugpjūčio, 
Vilkes-Barre, Pa., bet kadangi yra ’ 
■engiamas piknikas 24 rugpjūčio dar- ; 
lininkiškos spaudos naudai, tai pri- į 
,iėjo perkelti konferenciją i 31 die
tą ir į parankesnę vietą. Išrinkti i 
lelegatai i konferenciją darykit pa-

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI CE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
Už ŽEMA KAI
NA, N U LINDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS t

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Graf onol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, Vic tr ola Radiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIA1, AUTO-
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

NEVIN BUS LINES
PIGU, SMAGU, SAUGU

Philadelphia $2.00 , Cleveland $12.50
Baltimore 4.50 Detroit 15.50
Washington 5.50 Chicago 20.50
Atlantic City 3.00 St. Louis 22.50
Pittsburgh 9.50 Kansas City 26.50
Boston 4.00 Los Angeles 56.00

Perkant “round trip” tikietųs kaina dar daugiau
nužeminta. žemos kainos į visas dalis Jungt. Valst

NEV1N BUS LINES
111 West 31st Street New York City

Telephone: Chickering 1600

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”
PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisvė”

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

Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo?” taip jau surink
ta visa eilė faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stebuklinguosius,. kurių lavonai 
“niekad nekirmijo ir nepuvo.” žodžiu tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsą.

64 Puslapių, Kaina 15 centų

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

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

(Daugiau bus)
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228

Pa.,
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F.

Miliauskas, 626 Wood-

J.

J. Birštonas, 2739 Carson

st.,

reakcinin-

431 Sum-

ne tik Brooklyne,

MKKfln

Vardas

No
i

raštininkas V. J.
1946 Sharon Ave.

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

144
300

antrą ket- 
Labor Ly- 

Hartford,

nėšio antrą ketvergą, po’ No. 269- 
271 Second St.

36— Ch.

37— L.
Pa.

38— F.

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 
MASPETH, L. I„ N. Y. 
Telephone, Juniper #786

I). Sliekas,
Ave., Brentwood, Pitts-

Ave.,

Rices

St.,

i St.,

St.,

Rd.,

Ave.,

S. S.

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Ferdinand

11 Bigelow . St.,

End, 
\>t.

Aš. ženaiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malondidj 
man prisiųsti’URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip- VhrtofL

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS.

Valdybos Adresai:
. M. Meškinis, 9 Burton St.
. pagelb. W, Gelusevičius, 51

Street

246,

St.,

. S.,

Avė.,

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

G.

A.

J.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS 
GRABORIUS-UNDERTAKER

Pirm.
Avė.

Vice-pirm.
Avė.

Nutarimų
Turtų rašt. J. Overaitis, 4689 Bran

don Ave.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 

Ave.
i Guntarienė.
! Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir O.
i Draugijos susirinkimai atsibūna
1 kas ketvirtą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

st., Carnegie,

Arlington

Monroe

Wheelock

Elroy

Sarah St., I

Box 655, New

W.

E.

926

8121

2310

P. O.

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

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

St.,

St., i
Ave., j

, Ill. i

4829 Merrit 

P. O. Box

46 Ten Eyck 

Lager St., N. 

S. Auburn

307 Plymouth Ave.

53—J. Gudišauskaa, 437 Elm St., Tamaqua, 

Dr.,

tai 20c į mėnesį.
Bethlehemiečiai, kurie taip strategijos 

myli save kaišytis progresyvių metų Internacitmalo gyvavi- 
plunksnomis, prie T. D. A. pri- j .
klauso

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich. 
VALDYBA:

Liubertas, 4177 Ashland

if Ir ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGA

VARPO
K.G>T> 4S

Box. 441, Courtney,

Maplewood

D. No. 42,

434 Library

300 Todd St..

Penn Ave., Exten.,

laidoja uumlroilui ant
Norintieji xeriauaio pa-

Pas naant

Powersdale

41 Eckert

E. Mahanoy

24, WilHonville,

Duquoin

Bushkill

Scribner

113, Royalton,
K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin,

So. Hobson ___

Castle Shannon,

E. 6th St., W.

N. Morrison Ave.,

Andrua St., Akron,

Y.
Sodeikis, 1321

Dclinikaiciūte, 

Dambauskas.

Batutis, Box

I.eonaitis, 107 N.

Bakanuuskas, 677
Pa.
Shatkus. 1256

Box

Kinderis, 
Ambridge. Pa.

Orban,
Landing, Pa.

Urbonas,
Braddock, Pa,

Aliquippa, Pa.
Levine, 

Turtle Creek, Pa.
Preikšą. Box 201, Minden, W. Va.
Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa.
Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth, |

i
Avė.,

St.,

Ave.,

nadienisj Rugp. 18, 1930

JERSEY CITY, N. J.

J. Slavicko Mirties Atbalsiai

tik penki

Matomai, jie buvo

■0

Mūsų kuopoj visi

narių logika, išeitų taip: įga-

i

•Dar 4 Metai Katorgos.’ Su pa
siilgimu lauksim draugo Ja-

Tiems nariams buvo 
pripasakota viso-

nes visi rimtesnieji nariai eis 
su jais, o ne su fašistais.

S.L.A. 2 Kp. Narė J. K. N.

rugpjūčio įvyko S. L. į 
kuopos susirinkimas.

kitų kuopos reikalų,

Nors jau praslinko apie 
trys mėnesiai laiko nuo Slavic
ko mirties, tačiaus ergeliai 
kas link jo palaidojimo ir jo 
liktojo turto ne tik nemąžta,

Kur tik sueini su dienraščio 
“Laisvės” skaitytojais, visur 
girdis: “Man ląbai patiko ap-

pirmininkui nespėjus

telegrafų stulpai pa- 
‘constable advertise- 
Ponia Cornferd’ienė, ' 
kelių dešimtų mūri

ni! sprendė iš pur

BETHLEHEM, RA.
d. liepos Tarptautinis

kloto kelio aprašymą.” 
Mūsų nuomone, drgr Gam- 

įga 10 inio pasie gi- ^a(jangį jjs įarpe lietuvių dar- ^os 11 Januho apiasy^-

FOREST CITY. PA. feet sykiu ir Jungtinių’ Valšti-
____  ’ * jų imperialistų, kurie tikrumo

je valdo Kubos salą.

ja bent kurį narį tą darbą at- ded'^uš sekančių 
likti. Taigi, vaduojantis tų A- Navalinskas, 

revičia ir ižd. J.

čia kalbėti, i .. 71 reikalus.

S. L. A. 2 Kuopa Suskaldyta
S. L. A. 2 kuopos narys A. 

M. Makauskas, pasikvietęs pa- 
gelbon “advokatą” žyvatą, su
skaldė kuopą. Mat, pats Ma
kauskas nepajėgė tą padaryti, 
tai dar pasikvietė pagelbinin-

Susirinkimas buvo šauktas 
10 d. rugpjūčio, 2 vai. po pie- 

'fefe.fe j tų. Nuėjus į kuopos susirinki- 
”e ls’;mą, jau radome betupint) Ma- 

’ kauską. Reikia pasakyti, kad 
1 gegužiniai elementai vaikšti

nėjo po stubas, kalbino narius 
eiti į susirinkimą ir laikytis su 

To-

bet kaskart vis naujų iškyla. tą darbą plikus.
Taip va, pereitame Laisvės1 
Draugijos susirinkime, įvyku-! 
šiame 10 d. rugpjūčio, v_. 
kilo naujas pinigų skandalas, 
kuris nežinia kada ir kuom 
užsibaigs.

Dalykas štai kame. Velio
nis ' Slavickas buvo apsidrau- jais prieš pažangiuosius.
dos Metropolitan Life Insur-|del į susirinkimą suėjo net ir 
aSce Kompanijoj ant tūkstan- tokių, kurie jau per trejus me
čio dolerių pomirtinės ir pa- tus akių neparodė, nes mokes- 
šelpos ligoje. Ir kuomet jis tiš per kitus užsimokėdavo ir 
mirė ir Laisvės Draugijai teko viskas, 
rūpintis jo laidotuvėmis, tai primeluota, 
draugija įgaliojo . vieną savo kių nesąmonių apie bolševikus 
narį daryti atatinkamus žygius ir tt. 
iškolektavimui velionio ap-i Dar 
draudos. Bet kadangi jo po- susirinkimą atidaryti, jau fa- 
mirtinė, $1,000, buvo užrašyta šistiniai gaivalai pradėjo ler- 
jo broliui, gyvenančiam Lietu- mą kelti.
voj, tai apdraudos kompani- 'susiorganizavę ir jėgą pavar- 
ja, Lietuvos konsulo spiriama, j toti, jeigu tik matys, kad ki-' 
visą pomirtinę, sumoje $1,000, faip negali savo pravesti. Vie- 
pasiuntė jo broliui. Gi $260 nas fašistėlis bėgiojo po sve-j 
pašelpos ligoje, kurie nebuvo dainę ir vis jieškojo priekabių, 
niekam paskirti, apdraudos, matomai, norėjo muštynes iš- 
kompanija atmokėjo Laisvės provokuoti. i
Draugijos įgaliotiniui. Įgalio- Pradėjus susirinkimą, atėjo i 
tinis, aplaikęs viršminėta pini-.į svetainę ir fašistas žyvatas, j 
g(^.sumą, aišku, neturėjo nie- ■’ ‘ " •*“ 1
km kito daryti, kaip tik juos 
apduoti tai įstaigai—Laisvės 
Dr-jai, Kuri jį buvo įgaliojus, ir 
tik Laisvės Draugija, o ne kas 
kitas, turėjo pilną teisę spręs
ti, ką su tais pinigais daryti. 
Tačiaus įgaliotinis, kuris vi
suomet buvo didelis priešgyna, 
šį kartą irgi pasielgė priešin
gai, visai neatsižvelgdamas, 
kokios iš -to gali būti pasek
mės. Vieton pinigus atiduoti 
Laisvės Draugijos globon, jis, 
tarsi katė su pūsle, pradėjo 
bėgiot pas savo “frentus” ir 
girtis, kad apdraudos kompa
nija tuos pinigus ($260) jam 
padovanojo už jo žygius. Bet skas pribėga prie sekretoriaus 
krjd pasirodžius, jog jis yra|l<. Kerevičiaus ir pradeda pra- 
“teišingas” ir svetimo turto 
Tnęnori,

EAIŠVB
S; 4. •' ' • T-

Puslapis Pei®0 7^

5-tasis Kongresas 
Raudonyjy Unijy

Internacionalo
. • . .. vs • r .t

MASKVA. — Rugpjūčio 
15 d. ‘ Maskvoje atsidarė 
penktasis kongresas Raudo
nųjų Unijų Internacionalo. 
Ryšy j su tuo Lozovskis (ęe- 
neralis sekretorius) pasakė, 
kad pasaulio ekonominis 
krizis patampa politiniu kri
zių. Revoliucija Chinijoj ir 
Indijoj verda. Sovietų Są
jungos sėkmingas statymas 
socialistinės tvarkos kelia 
neapykantą ir pavydą kapi- 

, talistinių valdžių.
zacija, mėnesinės duoklės tik- Kongiesas svaiotys klau 

Simą masinio darbo; streikų 
etc. Dešimties

27
Darbininkų Apsigynimas turė
jo pikniką. Diena pasitaikė 
graži, užtai savo, darbininkų, 
klasei pritariančių žmonių at
silankė * diktaš ’ būrys. Labai 
pavyzdingai įvairių tautų dar
bininkai linksminosi iki vėly
bam vakarui. Iš atskaitos pa
sirodė, kad padaryta pelno 
suvirš šimtinė. Matot, draugai, 
ką reiškia tarptautinė vieny
bė.

T. D. A. savo susirinkimus 
laiko kas trečią nedėldienį po 
pirmo, rusų name, 1163 Me
chanic St. Į šią, būtinai dar
bininkams reikalingą organi-

Hiairiieriąnis algas .10 nuoš. 
Ėsą tas daroma todėl, kad 
paskui “bus nu maži n ta viso
kių daiktų kainos.”'

Mainieriai veikiausiai eis 
į streiką.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą 

APLA CENTRO“ KOMITETO 
ANTRASAI

< v ■ ’ ' < ‘ t

Fin. Rast. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave/'-’-

Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 
Sti .

Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162 
M'clrose St.
S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Mai'šalkdti’J. -Pilipaūskis, 19 Ames
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą •. Tedą 

kiekvieno mėnesio.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

Clark PI.
Prot. Rašt. B. Barkauskis, 

Pine St.
F5n. Rašt. A. Griautis, 2122

1 galls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas, 

Clark PI.
Iždo Globėjai: D. Kalnetiene,

S. Park St., J. Krakauskas, 
First St.

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

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad- 
’ way.

St. 
121

Pirmininkai!—F. RODGERS,
312 Oregon St., , Pittsburgh, 
(Corliss Sta.) i

Vicc-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, Now Kensington, Pa. 

Sekretorius—J. MILIAUSKAS.
626 Woodward Ave.." McKees Rocks, Pa.

Iždininkas—K. URMONAS. ? 
37 Norwich Ave., West View, Pa.

Globojai: > ' '
URBONAS. 
434 Library St., Braddock, Pa. 
ŽVIRBLIS, 
3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa.

URBONAS, • ■ n

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS '
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matuševičia, 1003—25th St.
VibtSPinn. K. Juška, 325—4th Avė. j Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė- 
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349—>

10th St.
Fin. Sekr. K. Shimkus, 135—36th St.(
Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė.

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

St. and ■ 5th Avė., Moline, Ilk;
M. Junaitis, 215—17th Ave., East 
Moline, Ilk; Maršalka J.

2435—33rd St., Moline, Ilk

A. 61 
i Apart 
į svarstyta S. L. A. 36-to seimo 
ir buvusios pildomosios tary
bos bjaurus pasielgimas su di
džiuma legaliai išrinktų dele-

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR.
antUąšai

2— J. Saulis. 3225 Stafford St., Pittsburgh,
, Pa., (Corliss Sta.)
3— P. Sadulienė, 108 Cress

Pa. '
4— J. Pacauskas, 539

Shenandoah, Pa.
5.—V. Labutis, 121

McAdoo, Pa.
6—M. E. Custerienė, 

Cleveland, Ohio.
7— J. D. Sliekas,

Brentwood, Pa.
8— W. Stačinskas,

Pittsburgh, Pa.
9— K. Stašinskas, 

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago- 

Heights, 111.
11— J. Barškietis, P. O.

Pa.
12— J. Kinderis, 439

, R.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bočis, 
' 68 W. 10 

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

Finansų Sek. A. Arasinravičius,
625 Boulevard

Iždininkas F.. Lukaitis, 
330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. Vaclcvičius,
z 20 E. 22nd St.

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

'MOTERŲ PAŠELP1NĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
j Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun- 

Kairis, ker Avė.; Pirm. Pageibininkė O.
i Turskienė, 79 Vine St.; ' Protokolų 
; raštininke T. Zizen, 673 N. Main St.; 
i Finansų raštihinke K. čereškidne, 36 
Lansdowne St.į Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobiene, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 

St. St. Visos Montello, Mass.
St.

mas; dešimties metų pergy- 
| ventos kovos ir prityrimai 
(suteiks daug pamokų pada
rymui šitame kongrese ata
tinkamu nutarimu ir vėliau 
pravedimui jų gyvenimam

Iš Jungtinių Valstijų da
lyvauja 30 delegatų, atsto- 

igatu> (vaujančių įvairias industri-
Mūsų kuopa pripažįsta, kad jas.

progresyvių delegatų reikalą-!
fuojaus j! perstoto _ kalbėt). • prii rezoliucija; pasmer.
Didžiuma nariu pnesmasi irk. r .... . , r * 1 , _ ..'kianti rasistinę buvusia pildo- sako, kad kuopa netare jji • , , .. , ' . ; t • i tu-*- m . ■ - iinaja taryba ir kol kas narines kviesti kalbėti. Tuomet ir zy-i < v p, -i -i t- i. j -i*- i j •• (duokles pasilaikyti kuopos-iz-;vatas pradeda rėkti, kad jis I , , \ ... j-V-visus čia “pamokins.” .Treje- ,de’ ,pa.koJ .naujoji didžiumos

• - - » J 'legaliai išrinktų delegatų, Pil-
rs savo

• įJa’ i * j lUgclllcti Ibi III n. LŲ UtlUgclLtas jo pasekėjų pradeda sauk- ... rr . , t.. į i .. f / v. . domoji taryba sutvarkyti, kad jis turi c,Q ka’beB 1 •’ J J
Kyla didelis triukšmas. Pir 
mininkas turėjo uždaryti susi
rinkimą, vos tik spėjus proto-fe. 
kolą perskaityti. Mat, rimtesni 
nariai, matydami, kad čia gali 

įkilti muštynės, patarė pirmi- 
'ninkui susirinkimą uždaryti ir 
eiti kiton svetainėn. Keturio
lika narių apleido svetainę ir 
nuėjo kiton. Fašistas Makau-

Ir vėl 
įsi pu ošė 1 
Įments.” 
savininkė 
nių namų, 
duot rakandus tų, kurie, pri
spausti buržuazinės diktatūros, 
netenka darbo ir negali užSi- 
mokėt už kambarius. Sako-1 
ma, “nėra tokio blogo, kuria- į 

įme nebūtų biskis gero, 
ir čion. Viršminėta ponia pa-I 
daro jau kelintą tokį išparda
vimą, bet nesiranda?, kurie 
pultųsi pirkti. Iš vienoj pu
sės, kurie turi, tai turi per
daug, o kurie neturi, neturi nei 
už ką pirkt. Todėl ir šitą už
simojimą margis ant uodegos 
nunešė.

syti, kad jis neitų su pažan-' 
jis sugalvojo seka-Ogiaisiais nariais', bet pas juos 

mą’skyrtią: užmokėjo daktarui-pasiliktų. Bet sekretorius at- 
(nepasakyta kiek) už parašy-'sakė, kad sir Gegužio pakab
iną paliudijimo velionio Sla-jkais jis nieko neturi. Maty

damas, kad sekretorių negalės 
perkalbėti, bėga prie Žilins
kienės ir prašo, kad ji neitų 
laukan, kad su jais pasiliktų. 
Bet ir Žilinskienė atsako, kad 
su jais čia už ausų nesitam- 
pys. Tuomet fašistas Makau
skas nuėjo savo kolegos, kurį 
pasikvietė, spyčiaus klausyti. - v -i , ..

pasilaikė sau už i Dabar “Tėvynė" garbins Ma- ™sym,aL S1,"10“0 ,J®nuho 
v ’ ■ oi* /I i\/l nr nt u Hlni’/Yne 7 *^11 nū-

,” nežiūrint, nors,kauską, kad jis suskaldė kuo-

BERLYNAS.
tinę Darbininkų Pagelba čia 
sušaukė milžinišką masinį 

, mitingą išreiškimui savo 
(karšto pritarimo Chinijos 
revoliucijai. Pasirodžius Ko
munistų Partijos atstovui

ovacijos. Nutarta šaukti
Vokietijos laivakrovius atsi-
sakyti krauti ginklus, siun- 

Įčiamus Chinijos 
ikams. I

Taip i --------------

vieko ligos; kitam užmokėjo 
$5 už kokio ten lietsargio su
laužymą; trečiam užmokėjo 
$10 už kokios ten dienos su- 
gaišimą; ketvirtam vėl užmo
kėjo $30 kokios tai velionio 
Slavicko padarytos skolos apie 
30 metu atgal. Gi likusią pi
nigų sumą, apie $150, o gal 
ir daugiau, ] 
savo “žygius, 
jau Laisvės Draugija jam bu-1 pa, kuri ir taip buvo nariais - , , .......

jo neskaitlinga. Bet nežinia, kiek ™į<> ,nu«. 14 ,'wlŲ erskedais 
jam pasiseks gauti narių, nes

■ čia vietiniai juomi nepasitiki,

vo užmokėjus $20.90 už 
taip vadinamus žygius.

Šitokiu į
{nu daugelis Laisvės Draugijos 
^\arių pasipiktino, ir pasekmė
je to, i 
buvo gana karštų ginčų. Bet, 
kadangi Įgaliotinis į susirinki-1 
mą neatsilankė, tai visas daly
kas liko atidėtas iki sekančiam 
susirinkimui, į kurį turės būtii\HC 
pakviestas ir įgaliotinis. ’ ’ '

Keista iri w t
kuomet atsiranda tokių “gud-jną, Čia gimusį, jauną vyruką, i 
puolių 
galiothiį teisint, sakydami: gal išgalę.
“Insiutens kumpanė jam tuos energingi nariai, kurių yra 14. 
pinigus atidavė, ir draugystė Tikime, kad greitu laiku ga- 
neturi į tai kištis.” Šitokis tų lėsime gauti ir naujų narių, 
narių argumentavimas yra be Kaip greitai dalykai susitvar- 
galo paikas ir nęišlaikantis ’ kys, tuomet bus pranešta/kur 
mažiausios kritikos. Pavyz-: ir kokiomis dienomis susirinki- 
džiui, draugijai prisieina išim- mus laikysime.

iš banko pinigų, ir ji įgalio- Dabar kuopos

.bininku turi prastą vardą.
.o.p.n-.uv, .. Taipgi nariai gerai žino, 1
pereitame susirinkime1 , u-savo laikais tie elėmentai gas- 

Įpadorlavo kuopoj ir kokias 
pasekmes turėjo.

Mes tą pačią dieną atlaikė
me kuopos susirinkimą. Ka-

; iždininkas pasi
liko su fašistais, tai į jo vietą 

labai juokinga, (išrinkome iždininku J. Gulbi-
Įllcl, VlCl įįllllUO|, JC4U11CJ. Vjiuntį, | 

narių, kurie drįsta į-1kuris pasižadėjo darbuotis pa
teisint,

mai, išleidus brošiūroj, turėtų 
kaip #ero pasisekimo.

Nejaugi! nesirastų draugas, 
kuris aprašytų drg. J. K. Deč- 
kaus biografiją? Kožnas pa
sakys, kad būta žmogaus ne 
per pirštus žiūrinčio į klasių 
kovą.

Darsūniškio Vijūnas.

valdyba susi- 
narių: pirm.

sekr. K. Ke- 
Gulbinas. šie 

jotinis, gavęs iš banko draugi- draugai darbuosis del kuopos 
jos pinigų, turėtų pilną teisę dabo ir jie turės pasisekimo, 
juos sau 'pasilaikyti ir drau
gija, kuri jį įgaliojo, neturėtų 
teisės iš j pa'reikalauti, nes, 
juk baiykas davė pinigus ne 

 

draugijai, bet jos įgaliotiniui.

Aš pereitame susirinkime 
gana plačiai aiškinau i iv dabar 
vėl kelis žodžius pakartoju: 
asmuo, įgaliotas atlikimui bile 
kokio darbo, turi tą darbą tin
kamai atlikti, ir visas smulk
menas bei darbo pasekmes 
turi priduot tam, kas jį įga
liojo. O jei jis to neatlieka, 
arba atlieka išvirkščiai, tai 
tokis turi būti tinkamai nu
baustas. ** Mikas. ' j Machado

Protestas Pri^š p^šiinti^s | 
Deportayj^ (' j

Komunistų Partija surengė 
demonstraciją pereitą ’ Šešta
dienį, vidurdienį, ties South I 
Ferry prieplauka' fiunr 8,! 
protestui prieš' dėportaviiną 10 j 
kovingų darbininkų iŠ Kubos 
į Ispaniją? Jie deportuojami! 
laivu “Christobaį Colon.” Tai 
darbas nė Vien Kubds’bučerio 

fašistinės “valdžios, Ą.

ro srities angliakasyklų sa
vininkai nutarė numažinti

NĖR
DAUGIAU
R AUM AT1ZMO
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.

> '

13— Win. <
I___

14— Geo. _______ _
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas,
Aliquippa, Pa. 

17—K. Levine, 242

19— J.
20— A.
22—P.

N.
24— P.

Youngstown, Ohio.
25— A.

Buffalo. N. Y. 
26 a. l....

Girardville, Pa. 
27—Motiejus

Hl.
30—J.

Benton, Hl.
32— K.

Easton,
33— A. B.

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis,

Pa.
Vaičiūnas, 929 

Harrisburg, HI. 
Aiman, Box 568,

Šiaučiulis, 304 
Frankfort. III.

39— J. Willumat, 417 
Collinsville, Ill.

40— Ig. Kirtiklis, 1388 
Ohio.

41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, III.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, III.
43— K. Šatus, 215 Hess Ave., SaginawU 

Mich.
11 M. Ažukicnč, Box 426, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 

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

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, <1 

Pittsburgh, Pa.
52— Kuklicrius, 3114 

Chicago, Ill.
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkcs-Barf-e, Pa.
f- - -.......................... —

Pa.
5-1—G. Braknis, 222 Crystal Lake 

Pontiac, Mich.
55—T. Sopata,1 1130 Sycamore St., 

Washington. Pa.
56 V. Glatibičius, <316 George Ave., N.

Wilkes-jparrc, Pa.
57—John Norkus, 351

Scranton, Pa.
53— J. N. Valnachausky, 

Brighton, Mass.

ra

Vąrfląs Ęąto, 38J0 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
M. •paicnunas, S’hvininkns Tėl-į Sta^i 5938

I PITTSBURGHO IR APIELINKfiS 
PRJEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
i Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

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

3121 Elroy 
burgh, Pa.

■ Sekretore A.
I Toy Ave.,
' Pa-
, Iždininkas J.

ward Ave., McKees Rocks, Pa.
1 Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane 

St., Š. S. Pittsburgh, Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ ■ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park i 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitiene, 431 

Summit St. '
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 

mit St.
Iždininkas A. Klimas, 36
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas 
vergą kiekvieno mėnesio, 
ceum, £9 Lawrence St., 
Conn., 7:30 vai. vakare.

(Abulzamuoja ir 
visokių kapinių, 
tarnavimo ir už žemų kainų, nuliduimo 
valandoje (aūkitės pas mane. — 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
getinuaiove vietose ir už žemų kainų.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Pirm.
Pirm.

Glendale St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 49 Saw- 

tell Ave.
Piniginis rašt. K. Venslaųskas, 12 

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

St.
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale 

St.,
Kasos globėjai: A. Amšejus, 129 

Ames St.; M- Jazukeviczia, 153 
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.
'Susirinkimai 1 atribūn? paskutinį 

panedėiį kiekvieno mėnesio.
I LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 

GRAND RAPIDS, MICH.’ 
Valdybos Adresai:

Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn
er Ave. '

Vicą-Pirm. A. Kareckas, 730 Na
son St., N .W .
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, 
Box 117 . .

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth J A ve.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave !.

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave. ' ' " 4

Ligonių Lankytojai: Ig. Rdzinskas,
i 1414 Turner Ave.; J. Vilkūnienė, 718 
: Richmond St.
į Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze-
Į gunis, T. Rasikas, A. Lujufy A. Ja
saitis.

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

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St. . .

Sales Parandavotojas A. ’ Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno 'mėnesio ; antrą utaminką, 
savam1 name, >1057-63 Hamilton Aye:

ROK cT^RAUGI J A?'
' MONTĘLLO, MASS. 
Valdyba: ’

Pirm. V., Gelusevičius, 51 Glendąle gį. ' j: ■' •
Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St. 
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon

. Brooklyno Lietuviu Ncpriguhningas 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 Brooklyne ir 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

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

MALONŪS RŪKYT

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

_ Street or Avenut

Miestas State-
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LIETUVIS

Komunistą Partijos Antro 
Distrikto Atsišaukimas 
Rinkti Piliečių Parašus

Draugijų Extra Mitingai 
delei Sacco-Vanzetti 
Demonstracijos

New NewPenktadienio vakare, 
Yorke, susirinko virš 200 dele
gatų nuo 60 kuopų Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo ir nuo kitų organizacijų, 
kad susimobilizuot Sacco-Van-i 
zetti nužudymo paminėjimo! 
demonstracijai. Demonstraci
ja bus Union Square aikštėje, 
penktadienį, rugpjūčio 22 d.

Visos darbininkų organizaci
jos yra raginamos dalyvauti su 
savo vėliavomis toj demonstra
cijoj, kuri įvyksta trečiose me
tinėse sukaktuvėse nuo to lai
ko, kai darbo žmonių kovoto
jai Sacco ir Vanzetti buvo nu
žudyti elektros kėdėje Massa
chusetts valstijoj.

Kiekviena darbininkiška or
ganizacija, kuri tuo tarpu ne
turės savo reguliario susirin
kimo, yra raginama sušaukt 
specialį susirinkimą, kad ga
lėtų reikiamai prisirengti ir 
dalyvauti minimoj demonstra- 

šią savaitę bus pasklei- 
ista New Yorke ir Brooklyne 
150,000 lapelių, kuriais darbi- 
,ninkai šaukiami į Sacco-Van
zetti demonstraciją. Lietuvių 
darbininkiškos organizacijos 
turi veikliai tuos lapelius pla-

Dalyvis.

Komunistų Partijos 
Yorko distrikto komitetas ra
gina ir kviečia kiekvieną Par
tijos narį ir revoliucinį darbi
ninką padvigubinti pastangas, 
kad surinkt reikiamą skaičių j 
piliečių parašų,-taip kad gali-i 
ma būtų įdėt į oficialį rinkimų 
sąrašą visus Komunistų Parti
jos ’ kandidatus šiuose rinki
muose. Laiko šiam darbui be
lieka tiktai dvi savaitės. Pa
žymėtina, jog ypač pereitą sa
vaitę susilpnėjo piliečių para
šų rinkimas.

Šiuo laiku, kada vadovau- , 
jautieji komunistų kandidatai, 
Foster, Minor ir Amter sėdi 1 
kalėjime, kiekvienas susipra
tęs darbininkas turėtų pasi- 
stengt, kad jų vardai būtų pa
dėti ant balsavimo baloto; 
tam gi, visų pirma, turime su
rinkti reikalaujamąjį skaičių 
piliečių parašų. Iš vienos pu
sės, tai būtų išreiškimas pri-;c,J°J 
jautimo tiems kovotojams, į-!"*" 
kalintiems už atstovavimą dar
bininkų reikalų laike kovo 61 
d. bedarbių demonstracijos; iš 
antros pusės, įdėjimas tų drau
gų į oficialius rinkimų sąrašus 
būtų ir vienas iš žingsnių, ku-d-mt.i. 
riuos darbininkai daro delei jų 
paliuosavimo. t p . • • wt v i*T . TZ !Trys Gengstenai Nušauti

Kaip žinote, Komunistų . n v
Partija savo rinkimų kampa- II’ V1C113S iCfSautaS 
nijoj pirmoj vietoj stato kovą | ---------
už socialės apdraudos pensijas; Penktadienį ’du nežinomi 
bedarbiams,, Rusenusiems ir i piktadariai, atėję į raštinę 
nepajėgiantiems dirbti darbi- , kontraktoriaus P. Morello, 352 
ninkams. Tai kiekvienam dar-1e.» 116th St., New Yorke, nu- 
bininkui ir bedarbiui yra rūpi-] šovė patį Morellą ir čia jaultresnį 
mas reikalas. Kiekvienas to-'buvusį antrą kontraktorių, J.isalos. 
del turėtų»ir padėt Partijai toj,Perraną, ir pavojingai pašovė 
kovoj, eidamas bent parašų Morello draugą Gasparą ‘ 
rinkti už josios kandidatus. O Jarą. Po to žmogžudžiai pa
tų parašų trūksta dar didelio įspruko, nors visai arti buvo 
skaičiaus; ir jeigu bėgyje šių įvalias policmanų. Už 20 mi- 
dviejų savaičių nebus surinkta nučių paskui nežinia kas nu- 
dąr 20,000 piliečių parašų, tai šovė Benjaminą Price’ą, geng- 
bps mūsų didelis prakišimas, (sterį ir kozirninką.
-r-sako Komunistų Partijos j Viršminėtas Morello 
vietinio distrikto komitetas.

Brooklyniečiai gauna para-1 
šų rinkimo blankas šeštos Sek-Įdžiuoju 
cijos raštinėje, 68 Whipple St., 
Brooklyne; taip pat 136—15th 
St.; 105 Thatford St.; o Long 
Island City, 26-28 
Ave.

Jackson 
Parankiausias tam lai

kas nuo 6 iki 9 vai. vakarais.

Viršminėtas
i turėjo ryšių su gengsteriais ir 
grafteriais, kaip tai, su di- 

raketierium” Ciru 
Terranova ir su jo patronu 
teisėju Vitale bei kitais valdo
nais iš demokratų Tammany 
Hali mašinos. Dabar už ką 
tai atkeršijo priešinga gengė 
Mereliui ir jo draugam.

T. D. A. 17 Kuopos 
Išvažiavimas Sekmadienį

Tik 30 Darbų Dviem 
' Tūkstančiam Bedarbių

Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mo 17 kuopa rengia išvažia
vimą į Forest Parką. Išva
žiavimas įvyks sekmadienį, 24

politikieriai; ir, tik tie politi
kieriai užima visas vietas mi
nimoj agentūroj, gaudami iš 
miesto iždo keleriopai dides
nes algas, negu tokie asmenys
galėtų gauti bent kur kitur..ŠARKIS KUMŠČIUOSIS 
Pasirodė, kad dviem tūkstan-H^ CAMPOLO 
čiam darbo jieškotojų tėra tik- ~ ' '
tai apie 30 vietų. Tatai ma-r su v.' M. 
Lydami, net biuro poneliai su
urzgė : vadinasi, ; 
didesnė bedarbė, negu ;
skaitliavo Washington© vai-j 
džia per savo samdinius, kurie: 
s u r aš i n ė j o gy v e n t o j u s.

Tuo pačiu laiku Darbo Uni
jų Vienybės Lyga išleido atsi
šaukimą, kuriame primena, 
jog žiemą bus dar didesnė be
darbė, nekaip šiuo laiku, ir 
šaukia į Pirmosios Rugsėjo de
monstracijas už apdraudos 
pensijas bedarbiams sulig bi- 
liaus, kuri išdirbo Amerikos 
Komunistų Partija.

Ketvirtadienio vakare perei
tą savaitę įvyko susirinkimas 
Darbo Unijų Vienybės Tary
bos, kur virš 200 delegatų 
nuo kairiųjų darbo unijų, dar
bininkų dirbtuvinių komitetų, 
pašeipiniu ir kitų darbininkiš
kų 
nūs 
gui. 
ion 
sėj o 1 d.

J. Šarkis sutiko kumščiuotis 
Campolo, Yankee 

Stadiume, rugsėjo 25. d., New 
yra kur kas Yorke. Jam esą užtikrinta 

aJP" $100,000 įplaukų. '
i Šarkis-buvo priėmęs sąlygas 
(boksuotis su “itališku Šle
inium” Camera Chicagoj. Bet 
jis nusilenkė prieš New Yorko 
valstijos bokso komisiją, kuri; 
uždraudė kumščiuotis su Car-j 
nėra, nes pastarasis yra su
spenduotas ir diskredituotas 
už ištisą eilę' primetamų jam i 
“skandalų” ir nereguliarišku-j 
mų “ringėje.”

Jeigu Šarkis būtų neatsisa
kęs nuo kovos su Camera, sa-1 
koma, kad jam nebūtų leista j 
kitą vasarą vėl muštis su šme- 
'lingu del pasaulinio čampiona- 
to. K.J.C.

IŠRANDA VOJIMAIi
išdirbo pla-l 

m itin- 
Un- 
rug-

organizacijų i 
demonstraciniam 
Tas mitingas įvyks

Square, New Yorke,

Apie Grafterio Connolly’o 
“Ligą” Welfare Kalėjime

BIZNIO PROGA
Pasirandavoja arba parsiduoda bu- ' 

černe ir grosernė. Biznio daroma ; 
nuo $400 iki $500 Į savaitę. P. 
Walentukevicz, 100 Perry St., Stough
ton, Mass. - 190-201
PASIRANDAVOJA mažas, šviesus 

kambarys, tinkamas del vaikino i 
ar merginos; garu apšildomas: yra ' 
maudyne, elektra ir telefonas; arti j 

ikarų ir eleveiterio. Kreipkitės po 
(num. 31 Grove St., tarpe Broadway. 

Ii- ir Bushwick . Ave., Brooklyn, N. Y. | 
Telefonas: Foxcroft 5818. 194-6 '

Welfare Island kalėjimo 
goninėj paguldytas į buvusią 
drg. Roberto Minoro lovą'; 
Connolly, grafteris.Queens pa-i 
vieto ex-prezidentas, kuris nu- PARSIDUODA mainierski padargai 
kniaukė miestui milionus do
lerių per “surpaipių 
šmugelį- ir kitas suktybes.

Pora dienų atgal drg. Mino
ras, kuris buvo nuteistas tris 
metus kalėti, kaipo vienas iš 
keturių delegatų kovo 6 d. de
monstracijos, tapo perkeltas iš 
Welfare kalėjimo į dar aš- 

ant Rikkers

PARDAVIMAI
pradedant nuo. jack-hammer iki ' 

_ shovel. Kas nusipirks, galės stoti 
dėjimo darban ir dirbti. Maty,t galima bile 

laiku po num. 239 CMyrles Street, 
Scranton, Pa. 195-200

Vieniebis metams nuteistas 
Pol- didysis vagis Connolly nieku 

kalėjime nesirgo ir neserga; 
gal tik kada-nekada ! blogiau 
jaučiasi nuo persiedimo. Tai 
kodėl jis dabar paskirtas į drg. 
Minoro lovą kalėjimo ligoninė
je? Todėl, kad Pattersonui ir 
kitiems kalėjimo viršininkams 
reikia kaip nors pasiteisinti, 
kodėl jie taip gubernatoriškai, 
kaip viešbutyje, užlaikė Con
nolly, laužydami visas priim
tas kalėjimo taisykles. Pagul- 
dydami tą paukštį į lovą, jie 
leidžia suprasti, būk pirmiau 
CpnUolly buvęs 
todėl jam 
tarnų, puikiausių valgių, 

'kie tik gaunami už pinigus, 
(įvairių kitų parankumų.

2,000 bedarbių, 
jau badaujančių, 
jieškoti darbo į pirmąją “ne
apmokamą” darbų suradimo 
agentūrą. 1

nesveikas,” 
reikėjo pustuzinio 

ko- 
ir

BANDĖ NUSIŽUDYTI
dauguma ( ~
sugužėjo čionai Meksikos konsulas

OPORTO, Portugalija. —

Mello bando save nusižudy-
kurią įsteigė New ti, bet nepavyko. RastasC v 9 l\ H L 1C V £ O vkz 1 A X kz TY

augusto (rugpjūčio); jis bus I Yorko grafteriški demokratų ' kambary pasišovęs 
su puikia programa. Progra
ma susidės iš prakalbų, dainų 
ir muzikos; dainuos Lyros 
Choras vadovybėj E. Retike- 
vičiūtės; grieš jaunuolių or
kestrą vadovybėj A. Sinkevi
čiaus; bus šaltkošės, skanių 
gėrimų ir valgių, keptų nauja
me pečiuje. Bet tai dar ne 
Viskas, del ko darbininkai pri- 
vrilb’ atsilankyti į šį išvažiavi
mą’

Jau visiem yra žinoma, kad | 
šioje šalyje siaučia didžiausia į 
bedarbė; bedarbiai organizuo-į 
jasi ir rengia demonstracijas, i 

‘reikalaudami iš valdžios aprū-j 
pinti bedarbius darbais arba 
pašelpa. Gi valdžia tokias de- i 
monstracijas persekioja, o be-! 
darbių vadu grūdžia į kalėji-i 
mus ir gyvus tenai pūdo.į 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas griežtai kovoja prieš 
tėkį valdžios elgimąsi ir viso-1 
kiais būdais stengiasi paliuo- 
s(ioti pūdomus šios “laisvos” 
šalies įastilijose, už darbinin
kų kla«ę kovojančius draugus. 
Kiekvienas sąmoningesnis dar
bininkas bei darbininkė priva
lo prisidėt prie to prakilnaus' 
darbo, nors atsilankydami į 
šios organizacijos parengimą, 
ir suteikti moralės ir materia
ls paramos tam reikalui.

Visus ir visas kviečia
Rengimo Komisija

Scena iš didžios vokiečių dramos “Asfaltas,” kuris rodomas 
Acme Theatre, Union Sq. iry 14th St., New Yorke, šią sav.

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

Užveda ir sisteinačiai sutvarko 
biznio knygas ir taksi! raportus. 
Peržiūri knygvedžių tvarkomas 
knygas ir sudaro atskaitas.

i
Visais Accounting reikalais 

kreipkitės pas:

J. JESKEV1Č1US
46 Ten Eyck Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

' 197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
t.omobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Nainy Maliavoiojai ir Dailydes
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visokį dai- 
Jydės (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės į bi kurį:

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET 

Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT . STREET 

Brooklyn, N. Y.
Arba Telefohuokite: Applegate 6648

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senąi matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

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

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

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

Tel.: Midwood 6261’. /

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANOA
(Levandauskas)GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

fe

Telephone, Stagg 8810

LORIMER RESTAURANT
LietuviŲ Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
' 417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

-------------------------------------------------- -
Telefonas: Stagg 9105

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 MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
aumaliavoja viao- 
k i u a paveikslu* 
Įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
Senu* ir krajavu* 
ir sudaro *u 
amerikonifikaia.

TELEFONAS} 
TRIANGL^ 1450

Kreipkite* Šiuo 
ndrc»u:

JONAS 
178 Bridge St., '

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)

G R AB ORIUS 
(UNDERTAKER)

STOKES
I. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4408

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir 1 
tumo. Tolumas del manęs skii** 
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktj. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 

a.Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ..................................................... 60c, per paštą 65«.

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

tyros ir geriausios.

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

' P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue 
Kamp. N. 4-tos gat.
Iškįrpkit šį skelbimą ir prisiųskit karta su užsakymu

Brooklyn, N. Y;
Tel., Greenpoint 2017-2360-8514

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime\ geriausios ir vėliau

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

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugar- 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
-tekamu adresu: /

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos

BROOKLYN, ‘N. Y.
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