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

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re“Darbo Diena” 
8,000,000 Bedarbių! 
“Du Automobiliai

Garadžiuj”
Jie Geručiai
Pietų Amerikoj

Rašo Petruška

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių. Laisve težius, o Išlaimėsite Pasaulį!
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Šiandien, rugsėjo 1 d. pri
puola t. v. Darbo Diena. Ji 
nuskirta Amerikos darbinin
kams “pasidžiaugti savo lai
mėjimais.” Savo laiku Darbo 
Dienomis J. V. darbininkai su
ruošdavo šiokias tokias, kad ir 
labai dalikatnas, demonstraci
jas, paradus gatvėse. Tam 
pritardavo ir Gompersas ir 
Lewisai ir Greenai. Bet phs- 
taraisiais metais, su pakilimu 
revoliucinio darbininkų judėji
mo, Visokis judėjimas tą die
ną yra slopinamas. Palikta 
darbininkams tik “ramiai 
džiaugtis.” Reakcininkai re- 
formistiniai unijų vadai, mat, 
žino, kad bile kokis darbinin
kų susiėjimas į krūvą, jiems 
reiškia negerą: jie gali tarpe 
savęs pradėti kalbėti apie iš
davystes, papildytas geltonųjų 
va d ų.

NE BOMBOMIS MASINE KOVA!
Fašistas Pilsudskis

Paleido Lenkų Seimą
VARSA VA. — Prezi- 

dentas Moscickis ir prem- 
Pilsudskis išvaikė 

kuris 
užma-

KIEK PEREITU PUSMEČIU BUVO IŠ J. V.
IŠDEPORTUOTA NEPILIEČIŲ ATEIVIU?

Į j < i , j . ,

i Kas Mėnuo Išeina Virš Po Tūkstančio, j Metus Toji Skaitlinė

TAMSŪS, ATSIŪK? DARBININKAI 
NESUPRANTA, KAIP REIKIA KOVOT :l

DEL PATAISYMO SAVO BUITIES
• « • r .. y t.

Kaip Dalykai Stovi
i Piety! Amerikoje?

Iš Peru pranešama, kad 
Cero valdžia jau susifor
mavo ir laukia pripažini
mo iš Jungtinių Valstijų.

Šiuos žodžius rašant, 
Argentinoje, ypačiai Bue
nos Aires mieste, padėtis 
dar vis tebestovi įtempta. 
Buenos Airėje išsodinta 
200 marininkų. La Pla- 
toj randasi paruošti ka
reiviai ir traukiniai: jei 
tik sostinėje pasijus kon
fliktas, tai kareiviai bus 
siunčiami kautis.

Brazilijoj, Rio Grande 
do Sul provincijoj, įvyko 
ginkluotų susi k i r ti m ų . 
Kuboje taipgi neramu: su
areštuota daug “nužiūri
mų asmenų.”

jeras
Lenkijos seimą, 
skerspainiavo jų 
čias “pravesti št 
formas.” Sekamo seimo 
rinkimai įvyks sekamą 
sausio (1931) mėnesį. Iki 
tam laikui Pilsudskis tiki
si susikomandiruoti fa
šistus taip, kad jis galėtų 
laimėti rinkimus.

Pilsudskis paėmė mi- 
nisterių pirmininko vietą 
rugpjūčio 25 d., šių metų. 
Iš pradžių jis smarkiai 
atakavo seimą per spau
dą, o dabar jį paleido. 
Lenkija dabar bus valdo
ma Pilsudskio - Moscickio 
klikos niekam nekliudant.

Sudarys Tur Būt Apie Dvidešimts 'Tūkstančių
Tarptautinis Darbininkų | nes per jj ištremta 1,850 ne- 

Apsigynimas paduoda su-1 piliečių, i Į
rinkęs žinias (iš J. V. Darbo Į Gegužės į Išdeportuota 1,- 
Departmento Washingtone 574. nepiliečiai; tai irgi ge-

Tegul Bedarbių Diena Jiems Bus Lekcija; Ypačiai Wilming' 
tono Bedarbiam, Kurie Griebiasi Grasinimu Bombomis, 

Kurios Tik Pakenks, Ažuot Padėjus

statistikų) apie tai, kiek šių 
metų pirmuoju pusmečiu 
buvo išdeportuota iš šitos 
šalies ateivių nepiliečių.
Štai jos: skaičių įe

Sausis: Per šį. mėnesį iš- gorijos: nelegaliai atvykę į 
deportuota 1,275 nepiliečiai. Jungtines 
1929 metais per tą patį mė- gauti; ne 
nesį buvo išdeportuota 1,- i tai ir atęiViai, 
010. Didžiuma šitų tremti-1 prieš kapitalistus savo dar
nių buvo vyriškiai; tik apieIbininkiškū veikimu.
10 nuoš. moteriškės.

Vasaris: Išdeportuota 1,- 
089 ateiviai.

Kovas: Išdeportuota 1,- 
511 negeistinų ateivių.

Balandis: Tai gausiau-
T ii isias deportacija mėnesis,Jungtimi] Valstijų Komu-1

nistų Partija, Darbo Unijų Į KAUNAS. —- Per pirmąjį 1 
Vienybės Lyga ir kitos revo-1 šių metų pusmetį miškų de- j 
bucinės darbininkų organizaci- partmentas iš varžytinių l 
jos labai gerai supranta ta apf 1 - nao-amintoq kiiško 'verktiną padėt j milionų darbo Pai^ve pagamintos miSKO j 
žmonių. Todėl ir buvo nuskirta i medžiagos. pusinių^ iąsių , 
ši diena kovai už bedarbių rėk132;319.98 ktm., eglinių ras-I 
kalus; kovai už soči ai ę- apdrau 
dą bedarbėje ir senatvėje; ko-i rąstų 1,766.12 ktm., 
vai už paskyrimą karo reika-l Į alksnio rąstų 5,240.85 ktm 
lams ! ‘ 
darbiams aprūpinti!
ninkai turi kovoti! Patys sa-Į 
vo pajėgomis privalo pataisyti 
savo skaudžią padėtį. '

Kuo šiemet J. V. darbinin
kai gali džiaugtis Darbo Die
ną? Ar tuo, kad virš 8,000l- 
0(H) jų bedarbės lauke tebe
vargsta? Ar tuo, kad visur 
algos kapojamos? Ar pagrei
tinimo sistema darbe (speed
up system) ? Ar tuo, kad ka
pitalistinė valstybė skiria bilij
onus dolerių karo laivams ir ki-' 
tokiai ruošiuotei prie naujoka-! 
i-o, o jų, bedarbių, vaikai ir jie 
patys alkį kenčia? Ne džiaugę 
t is, 1 . . ~
vienas kiek tiek blaiviau pro
taująs alginis vergas!

ras skaičius.
Birželiu: Išdeportuota 1,- 

023 ateiviai nepiliečiai.
tremtų nepiliečių 
ina visokios kate-

iŠ

Valstijas ir su
keiki; kriminalis- 

prasižengę

šaukia darbininkus į masi
nę kovą. Bedarbiai turi or
ganizuotis į Bedarbių Tary
bas. Dirbantieji darbininkai 
privalo stoti į revoliucines 
unijas. Bedarbiai ir dir
bantieji darbininkai bendra 
kova privalo reikalauti be
darbiam socialės apdraudos! 
Jie privalo reikalauti, kad

^s aiKj Kenčia : in e ciziaug- wr* i p v* , it 1 Jv* 
bet pasipiktinti^tegali kiek- K1CK rHSIStŲ ValuZlS

Išpardavė Šalies Miškų? Į \

(Pastaruosius, t. y., politi
nius tremtinius, Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas neatląidžiai gynė ir vi
suomet gins ateityje. Visa 
Amerikos darbininkų klasė 
kviečiama prie to prisidėti.)

Šiemet Derlius Nekokis, 
Ūkininkai Nusiminę

Iš Wilmington, Delaware, 
pranešama, kad tenaitinis 
laikraštis “The Evening 
Journal” gavo sekamo tu
rinio laiška nuo vietiniu be
darbiu:

“Mes, Wilmingtono bedar
biai piliečiai, šiuomi pareiš
kiame, kad jei negalėsime 
gauti darbo iki rugsėjo 15
d., 1930, tai mes, be tolimes- i kiekvienas bedarbio gautų 
nių persergėjimų, padėsime i nemažiau .$25 į savaitę al- 
bombas tuose šito miesto,gos! Jie privalo reikalauti, 

‘fabrikuose, kurie stovi be J kad kiekvienas del senatvės 
darbo. Mes pradėsime su Į išmestas iš fabriko darbi- 
Harlan fabriku ir nušluosi-Įninkąs turi gauti pensiją! 
me kitus ir Pennsylvania1 
gelžkelio dirbtuvę.

“Persergstime, kad joki 
sargai neturi būti statomi 
prie kalbamų fabrikų, ka
dangi mūs darbas bus pada
rytas nakties metu, iš oro, 
lėktuvu.

“Jūs del gerbūvio,
“Bedarbiai Piliečiai.” ,

Prie kalbamo laiško buvo 
pridėtas sekamas raštelis:

“Mes,^Wilmingtono bedar
biai piliečiai, šiuomi įdeda
me kitą tos pačios rūšies 
laišką, ir reikalaujame jį pa
talpinti pirmam puslapyj. 
Jei ne, tai kuoveikiausia su
naikinsime jūsų raštinę. Jei 
tas net kainuos mūsų gyvy-

Darbininkai turi kovoti, 
kad karo reikalams skiria
mi bilionai dolerių turi būti 
paskirti bedarbiam. Jie tu
ri reikalauti, kad Amerikos 
kapitalistai privalo užmokė
ti jiem pensijas ~ bedarbėje 
įr senatvėje, nes tie kapita
listai susidėjo sau turtus iš 

' jų, darbininkų, prakaito ir 
kraujo.

Tik masine kova darbinin
kai — dirbantieji ir bedaro 
biai — laimės geresnę buitį. .

šiandien, Darbo Dieną, 
kiekvienas darbininkas pri
valo prisidėti prie bedarbių 
demonstracijų, kurios yra 
ruošiamos per visą šalį!

KALVARIJA. — Visoje 
apylinkėje derlius žymiai 
mažesnis negu pernai. Il
gai besitęsusi kaitra ypač 
pakenkė vasarojui, ' kuris 
.šiemet, galima sakyti, 
menkas.

Javų kainos nekyla, 
žės dar turi daug ir 
nykščių javų.

Reikalauja Išvyti iš Sovietų Sąjungos Šovinistą; 
. i Metalistu Unija Pataria Mokinti Amerikiečius

pribuvusius iš-. Amerikos 
darbininkus mandagiai su
pažindintų i su tikrąją padė
timi SSRS ir josios piliečių 
tikslais. Patariama rusam 
darbininkam mokintis anglų 
kalbos ir amerikiečius mo
kinti rusų; ragina amerikie
čius įrašyti į profesinę są
jungą ir pavežioti ekskur
sijomis, paaiškinant, ką 
reiškia tas ir tas. Šitaip bus 
galima su jais susigyventi ir 
išguiti iš jų galvų šoviniz
mą ir neapykantą prieš ki
tas rases.

| tų 14,606.68 ktm., beržiniu ! „MASKVA.Sovietų vy- 
1 •Vyriausybe vietiniam teisme

i per savo atstovą reikalauja 
’iišvyti iš SSRS amerikietį 
’Į Lewis už tai, kad jis užpuo
lė ant juodveidžio darbinin- 
i ko Robinsono ir jį sumušė 
i tik todėl, kad pastarasis yra 
juodveidis. Sovietų Sąjun
ga yra tėvynė visų darbi
ninkų — tiek baltveidžių, 
tiek juodjveidžių, geltonvei- 
džių, arba raudonveidžių.

i -. Metalistų profesinė są- 
J junga, tuo pačiu sykiu, ra

gina savo narius, kad jie

•>

lkiria_n2L.-.b!!ldžetu be'! drebulinių rąstų 3,525.7.9 k 
! Darbi- pOpierma]Uiu 12,465.09 erd-!

■ met.,, karčių 1,228.03 ktm. ir !
Neš, i 4 ir 6 metrų ilgio pušinių ir i 

jei jie nesirūpins patys, tai, i eglinių rąstų Kauno rinkai i 
aišku, jog kapitalistam tąs bus i 2,592.40 ktm. Iš viso par- 
negalvoj. Įduota miško medžiagos

Demonstruokit, reikalauda- jQ r ..
mi socialės apdraudos bedar- ,o44,ZUd.o4 lt. 
bėję ir senatvėje! I

u z

TZ - - - - - ■. , Kitas Turkas NoriKuomet Hoovens kandida- n ...Jv. . « 
tavo į prezidentus, tai jo obal- I dSlUldŽlUOil OODSiVC 
siu -buvo: “Kiekvienam pilie-Į 
?.i0 ,„gar^džiui dl? automobi-| BITLIS, Turkija. — Jeigu 
hai! Po pusantrų metų jo | 7 A +nrkas 150 metuvaldymo šalies, betgi, daugelis, alJ? Aga, tuiKas loU metų 
“piliečių” paskutinius automo-! arfjziaus,* dabar turi gerus 
bilius turi išvežti iš 
Gerbūvis, ar ne?!

Kauno Lakūnai Nulėkė Reikalauja Karo Teismo

visai

Buo- 
per-

Brolis Nušovė Brolį

Daug tų žmonių, 
leidžia revoliucinės 
kų organizacijos eiles—Komu-

garadžių. | laikus” Amerikoje, tai ir jo 
bičiulis, Timo Aga, norėtų 
tuo pasidžiaugti. Timo A-

^darbinin” ?a ^Vvena šitam miestelyj
ir turi 132 metu amžiaus.

nistų Partijos—ažuot kaltinti į Labai Jis trokštų būti J. V. 
save, visą bėdą suverčia ant' drauge su Zaro.
judėjimo. Jis caca, gerutis,' -----------------------
tik partija “no good 
daug verčia dirbti; reikalau
ja persunkios disciplinos; ji

* “fanatiškai” .viską ima,. . uto
pistai, svajotojai tie komunis-Į 
tai... Tai pigios rūšies pasi- . .. .
teisinimas. Amerikos judomų paveiks

lų magnatai nutarė nepar
duoti Naujai Zelandijai ju- 
džių todėl, kad ten ant A- 
merikos judžių uždėta dideli 
muitai.

"pei Neparduos Judžiu 
Naujajai Zelandijai

Bet yra ir tokių darbininkų, 
kurie, apleidę partijos eiles, 
atvirai pasisako: “Man per- 
sunkufaš persilpnas pildyti vi
sas partijos antdetąs parei
gas; josios linija teisinga, bet 
aš negaliu pravesti tos linijos 
gyvenimam Pasiliksiu artimu 
partijos simpatiku ir dirbsiu 
jos pagelbinėse organizacijo
se.”

Nereikia nei sakyti, kad 
kuomet iš pastarųjų žmonių 
galima tikėtis naudos ir su 
jais reikia mums palaikyti 
kuodraugiškiausi santkiai, tai 
iš pirmųjų—nieko nesitikėk. 
Jie anksčiau ar vėliau pasiliks 
priešai visokio darbininkų ju
dėjimo.

kovų susirėmimais. • Peru, Ar
gentinoje ir Brazilijoje ginklai 
jau iškelti. Brazilijos komu
nistų partija jau senai sakė, 
kad toj milžiniškoj šalyj re
voliucinė situacija čia pat.

Pasirodo, jog visa Pietų A- 
merika gali pavirsti ginkluotų

Kadaise Pietų Amerikoje 
buvo pasireiškusi (tarpe tūlų 
komunistų) tendencija, būk to 
kontinento šalių proletariatas 
negalės laimėti pergalės, kol 
J. V. ir kitos didžiosios kapi
talistinės šalys Europoje1 nebus 
sugriautos. Tokią tendenciją 
Komunistų* Internacionalas 
griežtai pasmerkė.

į Sovietų Sąjungą J. V. Lakūnui Grow
LIMA, Peru.—Naujas ša

lies diktatorius pulk. Cero 
pareiškė, kad J. V. pilietis, 

'Maskvą išskrido trys lėktų-Įorlaivininkas Harold B. 
vai SSRS Įaivyno revizituot. | Grow, būsiąs teisiamas karo 
Išskrido maja Gustaitis, maj. 
Peseckas, i kap. Garolis, kap. 
Jablonskis, kap. Špokevičius 
ir mechanikas Šukys “An- 
saldo” tipo lėktuvais. >, Laku-' 
nai laikysis maršruto/. Kau
nas-, Zarasai, Daugavpilis, 
Polockas, Smolenskas ir 
Maskva: Manoma nuskristi 
nenusileidžiant.
truks 5 dienas. Meteorolo
gijos daviniais, 
oras gana palankus. Jei vis
kas' seksis,^rai, tai lakūnai 
Maskvoj bus jau 2 vai.

KAUNAS. — Rugp. 18 d. 
vai ryto iš Kauno per9

Daugavpilį ir Smolenską į t • t • 1 1 —« 1 I

Revizitas

skridimui

Kiek Buvo Padaryta Areštų 
per Liepos Mėnesį

7 V

teismo. Kai'’žinoma, Gęow 
buvo nuversto diktatoriaus 
Leguia dešinioji ranka. Jis 
buvo paskirtas vyjriausių 
orlaivininkyętėš direktorium 
Peru respublikoj. < Kuomet 
dvi savaitės atgal kariuome
nę sukilo, tai-Leguia. įsakė 
Grow lėkti į Airequipa mies
tą ir leįsti iš orlaivio bom
bas.* Pastarasis tą ir darė, 
bet buvo sučiuptas. Del .to 
jis dabar turi būti atatinka
mai nubaustas. ’ Washing- 
tono valdžia reikalauja 
Grow paleisti, bet Gero ne
klauso to' reikalavimo.

VABALNINKAS. — Šio 
valsčiaus Eiminiškių kaime 
rugpjūčio 8 d. vakare din
go iš ganyklos piemuo Ipo
litas Valeckas. Rugp. 9 d. 
tėvai, niekur jo neradę, pra
nešė Vabalninko policijai, 
kuri ir ėmėsi griežtų žygių 
įvykiui ištirti. Tą pačią die
ną nustatyta, kad dingęs 
Ipolitas Valeckas, 14 metų 
amžiaus, nužudytas. Sulai
kyti du įtariami asmens, 
kurių vienas, P. Valeckas, 
žuvusiojo pusbrolis, 19 metų 
amžiaus, prisipažino nušo
vęs medžiokliniu šautuvu 
nelaimingąjį netyčia. Nelai
mingojo lavoną nušovėjas 
buvo paslėpęs. už kilometro 
nuo įvykio vietos ir kraujo 
žymes pievoje ; ištrynęs ir 
samanomis apdėjęs. Lavo- 
no skrodimas ir pravestas 
tardymas parodė, kad P. 
Valeckas nušovė savo pus
brolį netyčia iš medžioklinio 
šautuvo, kurio gaidukas bu
vo sugedęs.

sbS„gęes W Raudonarmiečiu
ažuot mirus bado mirtimi.”

Abu laiškai ranka dru- 
kuoti ir parašyti ant pras
tos popieros. Jie buvo pa
siųsti ir tūliem fabrikų sa
vininkam. Miesto “visuo
menės saugumo” superin
tendentas Black mano, kad 
grasinto jai nedrįs gyveni- 
man vykinti savo užmačių. 
Tačiaus visvien kalbamos 
įstaigos bus apstatyta ganė
tina sargyba.

Laiko Apsupę Čangšą
Šiuos žodžius rašant, vei

kiausiai, Hunan provincijos 
sostinė, Chinijoj, Čangša jau 
bus paimta į raudonarmie
čių rankas. Ręakcininkai 
baisiai nusigandę. Jie ži
no, kad komunistai jiem at
keršys už tai, kad jie pasta
ruoju laiku kasdien nužudė 
po 250 komunistų-darbinin-. 
kų. Išviso gatvėse nukirto 
galvas virš 2,000 komunižtų 
arba jiem pritariančių. ...
Apie 8,000 reakcininkų ka

reivių randasi mieste,* bet ir 
jie nusigandę ir, veikiau
siai, bėgs iš miesto. Dores
ni pereis į eiles raudonar
miečių. , . , <

Svarsto apie Gelbėjimą
Politkalinių L ■ b

MASKVA. — Profintemo
NEW YORK.-Tarptauti- 

nis Darbininkų Apsigyni
mas skelbia, kad per liepos PenkUsiš Kongresas, be 
mėnesį J. V. buvo padaryta kitko, plačiai svarstė klausi-, 
išviso 493 areštai del dar- ®ą kas delei i baltojo teroro'
bininkiško veikimo/ » ir jo aukų gelbėjimo.

Lietuvos Sviesto Eksportas 
Šių Mėty Pirmu Pusmečiu4----- ------

KAUNAS, — Per pirmąjį 
šių metų pusmetį pieno cen
tras eksportavo į užsienį 
42,000 statinaičių sviesto 
maždaug už 13,020,000 litų. 
Didžiausias sviesto ekspor
tas (apie 74 proc.) buvęs į 
Vokietiją, toliau į Angliją 
ir kitur. Šiemet tikimasi 
eksportuoti virs 100,000 sta
tinaičių sviesto. .

t Šis Wilmingtono bedarbių 
žygis parodo vieną: tie žmo
nės tamsūs ir nežino, kaip 
kovoti už savo geresnę bui
tį. Bombomis jie nieko ne
pasieks.' Tai kvailybė! Be
darbiai darbininkai privalo 
ne bombomis grąsinti, bet 
masine kova. Jie privalo 
sekti Amerikos Komunistu 
Partijos nurodytais keliais. Į Taigi dabar randasi 30,000

Amerikos Kom. Partija tekstiliečių bedarbės lauke.

Bombay, Indija. — Šitam 
mieste pastaruoju laiku ir 
vėl dvi audinyčios užsidarė.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS “TIESA” >
SLA pažangiųjų narių darbininkų laikraštis “Tiesa” 

jau išėjo iš spaudos ir siuntinėjama nariams. Visi gaus 
šią savaitę. Telpa visa eilė įdomių straipsnių: apie pL 
nigus, įvesdintus į bonus, ir einamuoju klausimu 
straipsniai; ilgokas rašinys apie 1901 metų ir 1930 me
tų SLA skaldytojus, ir kt.

Kiekvienas SLA darbininkas turi įsigyti. “Tiesa” 
yra įpėdiniu “SLA Žinių”, kuris buvo išleistai liepos, 
mėnesį. '
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Rūsy Kalba Lietuvos.
Valstybes teatre

Lietuviški “patriotai” daž
nai mpgsta prikaišioti lietu
viams komunistams rusišku
mą. Fašistiniai patriotai 
mano, kad jie “gudriai pa
šiepia’’ lietuvius komunistus

*  ■  t ■ ; •" ■,------------------------------------------- -- —' ■ -——> j ■ 1 | r

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom.
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresuibes nepriklausomu likimu. Mū
sų atidavimas kitai valstybėj 
globoti yra visai aktualus 
klausimas.

Šiandien Lietuva .stovi kryž- 
kely 'ar ji liks kaip nepri
klausoma valstybė.

Lenkų pozicija eina geryn, o 
mūsų blogyn...
Tai tokį Lietuvos 'likimą

VILNIJOJ ATRASTA 
SENOVĖS PINIGŲ ,

Lenkų laikraštis “Slowo” 
praneša, kad paskutiniu lai
ku po Vilnių ėjo sensacingi 
gandai, kad iškasta didelės 
materialinės ir numizmatiš- 
kai mokslinės vertės senovės 
pinigų lobis. Ištyyus gan
dus, paaiškėjo štai kas: 
Prieš kelis mėnesius išiįikrų- 
jų buvo iškastas lobis, bet 
slapta nuo valdžios, taip kad 
nebuvo galima gauti jokių 
informacijų. ( Lobį surado 
vienas kaimietis, kuris, ar
damas Ribiškių ir Kuproniš- 
kių kaimų pariby j, arklu 
užkabino varinę skrynią. Iš
kėlus skrynią pasirodė, kad 
joj yra apie 400 sidabrinių 
monetų pailgų plytelių for
ma, sveriančių apie 40 kilo
gramų ir labai vertingos 
prabos. Kaimietis, pasislė
pęs nuo visų, nuvežė skry
nią su pinigais į Vilnių ir 
pardavė vienam auksakali- 
kui už 5,000 zlotų. Dabar
tiniu metu tas auksakalys 
turi 350 monetų štukų ir ro
do juos mokytiems numiz
matams. Padaryti tyrimai 
parodė milžinišką mokslinę 
surasto lobio vertę. 'Tokio 
lobio visam Vilniaus krašte 
dar iki šiol nebuvo rasta. 
Rasti pinigai siekia senosios 
lietuvių gadynes, greičiau
siai XIII ‘šimtmečio, ir yra 
ovalinių virbalelių pavidalu. 
Be jų, dar yra kiek vadina
mųjų Kijevo ir Naugardo

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

Kokios yra galimybės, ant kurių atsidėjo Centralinis 
Komitetas pasmarkinime tempo ir trumpinime laikotar
pio del išpildymo Penkių Metų Plano? Tos galimybės, 
tai yra rezervai, glūdanti mūsų sistemos gelmėše, ir tik 
bėgy darbo būna atidengti; galimybės, kurias muftis su
teikė rekonstrukcijos periodas. Centralinis Komitetas 
yra tos nuomonės, kad rekonstrukcija technikinio pama
to. pramonės ir agrikultūros, sudarant socialistinės .orga
nizacijos gamybą, atidaro galimybes pasmarkinto^ tem
po, ko jokia kapitalistinė šalis negali nei sapnuoti.

Tai tik vien ta aplinkybė, kuri padaro galimu išaiškin
ti, kodėl mūsų socialistinė pramonė daugiau negu padvi
gubino savo gamybą bėgy pastarųjų trijų metų įr ’kodėl 
gamyba 1930-31 metais parodys padidėjimą ant 47 nuo
šimčiu palyginus su einamais metais; vien.tik laipsnis to 
padidėjimo yra lygus visai gamybai didelės skalės pra
monės pirma karo.

Tai tik vien ta aplinkybė, kuri padaro galimu išaiškin
ti tą faktą, kad vystymas Sovietų ūkių* viršijo planą bėgy 
trijų metų, o kolektyvių ūkių — bėgy dviejų metų.

Yra tokia teorija, kad smarkus vystymas vien tik da- 
leidžiamas atstatymo periode, kuomet su perėjimu į re
konstrukcijos (budavojimo) periodą turi eiti smarkus 
sumažėjimas greitumo iš metų į metus. Ši teorija pa
žymėta kaipo teorija einančios žemyn linijos. Tai yra 
teorija pateisinimui mūsų atsilikimo. Ji nieko beųdro 
neturi su marksizmu ar leninizmu. Tai yra buržuazinė 
teorija, išdirbta palaikymui mūsų šalies jos atsilikime. 
Iš žmonių, kurie turi ar turėjo ryšius su mūsų Partija, 
tai vien tik trockistai, ir gal būt dešinieji, kurie atstovau
ja ir skelbia šią teoriją.

Tarp trockistų viešpatauja supratimas, kad jie esą 
virš-industrializacijos atstovai. Ši pažvalga, tačiaus, tik 
dalinai yra teisinga.

Ji yra teisinga ant tiek, ant kiek tai eina klausimas 
apie atstatymo periodą, kuriame atsitikime trockistai iš
tikrųjų sugalvojo fantastiškas virš-produkcijos mintis. 
Bet kas liečia rekonstrukcijos (budavojimo) periodą, tai 
trockistai, žiūrint iš atžvilgio mūsų tempo, yra kraštu- 
tiniausi minimumistai (mažintojąi dalyko) ir apgailėtini

i Bedarbiu Pensijos ir Politikieriai
Ilgą laiką kapitalistiniai pilvūzai bandė užginčyti, kad 

Amerikoj yra kokia didelė bedarbė; užsimerkdami tvir- / 4 — * ....... n • ■» • 1 • 1 *
kaįs. Ir-reikėjo visos eilės didžiųjų demonstracijų, va- 

v bando įrodinėti, kad kas ru
siška, tai tas “prakeikta.”

Bet kaip yra pačioj Lietu
voj? Ten visokie carber- 
niai, kurie engia ir kankina 
Lietuvos darbo žmones, įvai
riose įštaigose daugiausia 
naudoja ‘ rusų arba; lenkų 
kalbą, Lietuvos fašistų or
ganas “Liet. Aidas” No. 158 
r&šo, kad tokioj “kultūri
nėj” fašistų įstaigoj, ~ kaip 
Valstybės Teatras Kaune, 
“rusų kalba tebėra privilegi
juota.” Girdi:

Anekdotiškai skamba, bet 
faktas, kad lietuviai artistai, 
Lietuvos valstybės teatre dirb- j 

svetimšaliai, kurie nemokėjo 
nei lietuviškai, nei rusiškai,— 
renda reikalo pirvut mokytis 
rusiškai, negu lietuviškai, nes 
be rusu kalbos jie negali su
prasti kai kurių vadovų rei
kalavimų . . .
Tai taip Lietuvos valsty

bės teatre keliama “lietuviš
kumas.”

tmjp, būk bėdhrbių esą ne‘daugiau, kaip paprastais lai- ir jų simpatikus, kuomet jie | pranašauja buvęs Lietuvos 

doyybėjg ^omunišbų Partijoj ir Darbo Unijų Vienybės 
Lygus, kad buržuazijos laikraščiai pripažintų, jog masi
nė;’bedarbė ištikro yra neužginčijamas faktas.

Sekamas kapitalistų nusistatymas buvo toks, kad be- 
dafbiai ėsą “paladi barščiai,” dąugiausia iškrikę “tingi- 
niąi, valkatos,” ir: kad, todej, Amerikoj negali būti nei, 
kalbos, ąįaie jų šelpinią pensijomis iš valstybės Iždo 'bei 
samdytojų lėšų* Tie darbininkų engėjai ir bedarbių nie- 
kiųtojai nesitikėjo, kad galėtii milionai bedarbių ką nors 
organizuotai padaryti; kad bedarbiai galėtų išvystyti ko
kį stiprų didelį judėjimą, į kurį Kapitalistiniai politikie
riai būtų priveršti atsižvelgti. )

Dabar gi ir buržuazijos politikieriai pamate, kad pro 
bedarbės klausimą jau sunku tylomis prašliaužti. Nes 
Komunistų Partija ir Darbo Unijų Vienybės Lyga su 
padvigubinta, patrigubinta energija organizuoja bedar
bių tarybas visuose pramoniniuose miestuose; vienija 
dirbančiuosius į bendras tarybas su bedarbiais; neatlai- 
džiįai rengia demonstracijas ir plačiai miniose pasklei
džia komunistų patiektą socialės apdraudos bilių, ku- 
ritpom reikalaujama apdraudos pensijų įstatymo visiems 
bedarbiams, nusenusiems ir del kitų priežasčių negalin- 
tiefn^ dirbti darbininkams—po $25 kiekvienam, iš vals

tybės ir kapitalistų lėšų.
Kad tie komunistiniai sumanymai ir žingsniai randa. 

gaūsauSfpritarimo dirbančiose masėse, dėlto negali būti 
nei lįažiausio klausimo. Kad buržuazijos politikieriai 
tahherįžiūri pavojingą jiems judėjimą ir komunistų inta
kes augimą, šį faktą paliudija prakalba New Yzorko vals
tijos‘gubernatoriaus Roosevelto, kurią jis dabar pasakė 
šio$ valstijos Darbo Federacijos suvažiavime Buffalo 

-Wffigste. Jis ne tik pripažino, jog pasakos apie “nuola
tinius gerovės laikus” Jungtinėse'Valstijose yra priga- 
vingos; jis taip pat pripažino, kad bedarbė yra vienas iš 
paenų rimčiausių dabartinės tvarkos klausimų ir blogy- 
biuu O tobulinantis mašinoms, su mažiau darbininkų 
at&kunt vis daugiau darbo, bedarbių klausimas turės 
dagtis kaskart aštresnis.. Todėl, sako, reikėsią pagalvot 
apte’ išleidimą bedarbių apdraudos pensijų įstatymo.

_gčt«*eigu kųtnunistai būtų tylėję ir snūduriavę,, jeigu 
’^iemebutų’leidęsi bedarbiu^J^anizuoti ir vesti juos ma- 
sinjen kovon už socialę apdraudą, tai- tas reikalas nebūtų 
dingtelėjęs nei gubernatoriaus Roosevelto makaulėm

Įūesą pasakius, dar nei dabar tokie buržuazijos vijur
kai;’ kaip gubernatorius Rooseveltas, nemano nieko tikro 
dalyti palengvinimui bedarbių likimo. Kad Rooseveltas 
pofitikieriauja, norėdamas susikuopti darbininkų balsus 
rinkimuose palaidais žadėjimais “pasirūpinti apie bedar- 

tą matome iš jo žodžių, kur jis ketina įnešti .se
nkamai valstijos seimo sesijai sumanymą—“praktiškai, ti- 

į. krai ištirti klausimą bedarbių apdraudos, vengiant, su- 
B prantanaa, bent kokios ‘almužnos’.” 
g Ką toks žadėjimas ištikro bedarbiams siūlo? Visiškai 
B nieko- Viename New Yorko mieste skaitoma apie 800,- 
| 000 ..bedarbių; visoj valstijoj bus pusantro miliono bei 
J daugiau. Daugelis jų jau dabar badauja. Apie tuojauti- 
t nę -a^ba bent kokią netolimą bedarbiams paramą Roose- 

|B vel£aš nei burbt nei cipt. Jis žada tiktai “ištyrimą be 
B almužnų.” O kol susirinks sekamas valstijos seimo po- 
| sėdifi ir kol dar bedarbę “ištirs,” tai bedarbiai gali sau 
| badu išstipti, kas liečia bent kokios pašalpos iš buržuazi- 
E nes. valdžios pusės. Bet artimąjį asmeninį tikslą guber- 
E.-natbrius Rooseveltas bus jau pasiekęs; savo monijancio- 

miį šnekomis apie “rūpesnį” delei bedarbių, jis bus pri- 
k ga'tfęs nemažą skaičių darbo žmonių, susirinkęs jų bai
lį susi ir prasiskynęs sau kelią ne tik j gubernatorius an- 
E trajai • tarnybai, bet veikiausia ir į kandidatus į Jung- 
E tinių Valstijų prezidentus.
I Tą monelninko politiką pilnai užgiria Amerikos Dar- 
K bo federacijos prezidentas Greenas, kuris, slapta pąside- 
B rėjes su Rooseveltu, šaukia už jį balsuoti visus Darbo 
į:. Feqeracijos narius- Šioje valstijoje.
Į O vis dėlto kad ir tokia “pozicija” .svarbiausius walsti- 
R jos J gubernatoriaus daug ką pasako api^ rfeikŠmę^kę- 
L muįistų vystomo bedarbių judėjimo ir jų^kovos. ‘ Jeigu 
B ne Revoliucinis komunistų ir Dąrbo Unijį Vienybės W- 
I gosįvėikimas bedarbiuose, gubernatorius Rooseveltas bu- 
| tų įei neprasižiojęs apie tokį nesmagų dalyką, kaip bė- 
e darbių reikalas ir. reikalavimas apdraudos 'pensijų: Mes, 
f komunistai ir bedarbiai, vadinasi, ardome tiems storžie- 
K viajps ramybę.; Tatąj pabrėžia mūsų darbo sėkmingumą 
R ir jo svarbą;
I Jokis sąmoningas darbininkas, žinoma, nesitiki, kad 
& buržuazijos valdininkai iš geros valios ką nors darytų 
E bedarbių naudai. Mes suprantame, jog tiktai per org- 
E ganįzūotą minių kovą tegalima bent kas išveržti iš ka- 
k pit^istjnės politikierių mašinos. Ir ligšioliniai mūšų 
K pasfeekiihai, didėjantis, aiškiai matomas kovihgb bedar- 
E bių judėjimo spaudimas į storžievius kapitalo valdinin- 

? kus-duoda juo didesnio mums pasitikėjimo savo spėko
mis: Didžiausiais mobilizaciniais dabar to judėjimo 

; punktais bus Pirmosios Rugsėjo demonstracijos,'šiandie, 
vjaiįose pramoniniuose miestuose, kur bus galingai rei
kalaujama socialės apdraudoš įstatymo, sulig Komunis
tė Partijos biliaus, ir kur bus darbo minioV telkiamos 
Xftnii komunistų kandidatus rinkimuose, ęrieš Rooševęl- 
ttin jr kitūs to plauko; šunvuodegiaujančiuš kapitalistų 
poliiikierihf ’

juos “ruskiais” vadina. Jie I diktatorius, kuris, valdyda-

>
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jų prezidentus.

mas Lietuvą teroru kartu 
su Smetona Kruvinuoju ren
gė dirvą payedimuK Lietu
vos į Lenkijos fašistinės po
nijos' rankas. , ( ' .
Voldemaras pripažįsta, kad- 

Vilniaus klausimas yra 
tarptautinės politikos klau
simas. Tas reiškia, kad im
perialistinės valstybės dik
tuoja, kam Vilnius turi pri
klausyti. Imperial! s t i n ė s 
valstybės padiktavo, kad 
Vilnius turi priklausyti Len
kijai, ir Lietuvos fašistiniai 
valdonai, kurie yra tarnai 
Anglijos ir Frdncijos impe
rialistų, turi su tuo sutikti, 

darni, išmoksta rusų kalbos, o j Imperialistams rengiantis 
prie karo prieš Sovietų Są
jungą svarbu, kad Lenkija 
būtų tvirta >valstybė, nes jie 
planuoja pirmiausia fašisti
nę Lenkiją užsiundyti ant 
darbininkų respublikos. To
dėl imperialistai bile dieną 
gali pasakyti, kad Lietuva 

(turi būt prijungta prie Len- 
kijos, ir, žinoma, Lietuvos 
fašistiniai valdonai, kaipo 
imperialistų tarnai, tuoj aus 
pildytų savo ponų įsakymą. 

'Juk ne tik dabar, bet ir Vol-

Turėtu Teisybę Pasakyti 
Apie Vytautą

Kunigų organe Drauge c]emaro laikais, .buvo, veda-
(No. 201) telpa ilgas apra

šymas apie.senovės Lietuvos, 
itionarchą * Vytautą. Straips<- 
riio pradžioj sakoma:

Yra pąsklydę gandų, kad 
Vytautas buvo lenkas. Tačiau 
tie gandai neturi jokio pamato. 
Vytautas yra tikro lietuvio 
Kęstučio ir žemaitės, iš Palan
gos krašto, Birutės, sūnus.
“Draugas” turėtų ir tei

sybę pasakyti apie tą Lietu
vos “didvyrį.” Tie “gandai” 
ne tiek svarbu. “Draugas” 
turėtų savo skaitytojams 
priminti tuos faktus, kad 
Smetonos Kruvinojo garbi
namas monarchas tris kar
tus buvo užrašęs Lietuvą 
Lenkijos ponams; kad jis 
prievarta kardamas krikš
čionybės “vierą” Lietuvoj 
išskerdė tūkstančius žemai
čių. x

Voldemaras Pranašauja Galą 
Lietuvos Nepriklausomybei

Laikraščio “Volksblato” 
bendradarbis pasiuntė Vol- 
dėmarui laišką į Platelių 
dvarą, kur buvęs fašistų 
diktatorius ■ jąndąsį 
“iptreųitas’’, prašydamas iš’ 
raikšti šdto j Jftųomonę;. del 
liąudininkų vado Dr. GrL 
niaus 'pareiškimo Vilniaus 
klausimu. Voldemaras savo 
atsakyme (tilpo “Lietuvos 
Žinių” No. 180) tarp kitų 
išvadžiojimų sako:

Tiek dr. Grinius, tiek oficio
zas (“Liet. Aidas”) užmiršta, 
kad Vilniaus klausimas yra di
džiosios tarptautinės politikos 
reikalas, o ne vien lietuvių su 
lenkais ginčas. Lenkai imdami | 
Vilnių daro tik pirmą žingsnį 
visai Lietuvai paimti.,., Len,--. 
kai dabar artimesni nei pir
miau. kanakados savo tikslo 
prijungti Lietuvą. ..
Ir toliaus Voldemaras pri

pažįsta, kad Lietuvos buržu
azinei nepriklausomybei ar
tinasi gąlas:

Didžiųsio^ vąlstyb^s nieka
dos netikėjo ’Lieluvos vdlst/-
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grivinų. Kiekvienas pinigas pasįdavėliai. (Juokas, plojimas.) Trockistai savo de- 
buvo suvyniotas į seną, pu- į<iaracijose; ir platformose nepatiekia jokių statistikinių 

su.siau SU^U^JUS^ medžiagą, pareiškimu kas liečia mūsų tempą, bet apsiriboja abelnu
| Skrynia, kurioj buvo, suras- dalyko aiškinimu.

Duaa“ Į tas lobis, buvo medinė, be(; c

’ ' I • ♦ 1ma Lietuvos < politika ta 
kryptim, kad susitaikyti su1 
Lenkija. Voldemaras, ; 
feąs valdžioj, imperialistų j jg vidaug buvo išn)ušta vari. 
diktuojamas, panaikino karo ne skarda_ skl. nios medis 
stovį pries Lenkiją ir nusta
tė administracinę liniją. Vė
liaus Voldemaras pasiūlė fa
šistinei Lenkijai prekybos 
sutartį. Tai buvo žingsnis 
išsižadėjimui Vilniaus, pave
dimu! Lietuvos Lenkijai. Tik 
dabar, išmestas' iš valdžios, 
Voldemaras bando nuduoti 
dideliu Lietuvos “patriotu”; 
tik dabar jis “iškelia” savo 
sėbrų, smetoninių fašistų, 
Lietuvos pardavimo politiką 
ir atvirai pareiškia: “Šian
dien Lietuva stovi kryžkely 
ar ji liks kaip nepriklauso
ma valstybė.”

Lietuvos fašistiniai valdo
nai labai gerai žino, kad jie 
Vilniaus neatgaus. Jeigu jie 
dar kalba . -apie “kovą” už 
Vilnių, tai tą daro tik mul
kinimui žmonių ir pasirody
mui, būk jiems rūpi Lietu
vos gerovė.

visiškai supuvęs. .

BINGHAMTON, N. Y.
' > - p

Klaidos Atitaisymas
Korespondencijoj iš Bing

hamton,.N. Y.,: “Laisvės” num. 
206, aprašyme apiė Eiidic'ott- 
Johnsonz čeveryką dirbtėvęs, 
pasakyta: “Darbams mažė
jant, darbininkai naudojasi 
proga.” Turėjo būti taip: 
‘‘Darbams mažėjant, tiarbda-7 
viai naudojasi prciga.”—“L.” 
Redakcija.

Politiniai Kaliniai Dirba 
Laukuose Uniformuoti

KAUNAS.—Politiniai 
kiniai traktuojami lygiai su 
kriminalistais.\ Tarp jų ne
daroma j.okio skirtumo. Da
bar ir politiniai kaliniai va
romi prie darbo ir rengiami 
kalėjimo uniforma. Šipmis 
dienomis dalis politinių kali
nių išvežta į/Palemoną dur
pių kasti.

ka-

SAVOTIŠKA JAPONŲ 
ŠVENTOVĖ

Šventame japonų mieste 
Kioto yra šventovė, pašvęs
ta 33,333 dievams. Toje 
šventovėje yra visų tų dievų 
statulos. Šventovės vidus 
atrodo lyg statulų miškas. 
Kiekviena iš tų statulų, 
abiejose rankose, turi dar 
po statulą, o šios taip pat 
abejose rankose po statulą 
ir tt.'

Skaičiuje dievaičių ‘ yra 
daug ir gyvulių: laukinių ir 
naminių, apie šimtą vilkų ir 
apie 2 ar 3 šimtus gyvačių. 
Nemaža ąltorių pastatyta ir 
barsukams, nes blogos jų 
akys gali pridaryti daug 
žalos, tai juos reikia nuolat 
permaldauti.

Tai tokių nesąmonių 
“civilizuotoj” Japonijoj.

NEPAPRASTAS/ v 
SKALBIMO BŪDAS

Žymus Berlyno chemikas 
Petras ■■ Friešenhahn Išrado 
labai reikšmingą ' skalbimo 
būdą. Šis išradimas toks 
svarbus, kad visas skalbi
mas pasikeičia ir žymiai pa
lengvėja. Tas naujas pre-/ 
paratas vadinasi “Benzit.” 
Jis vartojamas prie gero 
muilo kaipo priemaiša ir 
tuomet muilo pajėgumas ne 
vien sustiprėja, bet ir pats 
tas mišinys įgauna ypatin
gos, skalbimo galios. Benzi- 
tas — skalbimo produktas— 
valo riebalu ar tepalais ap
laistytus skalbinius taip, 
kaip jokis iki šiam laikui 
vartojamas preparatas dar 
nevalė. Reikia

yra

. Bet randasi vienas dokumentas, ku
riame trockistai skaitlinėmis pareiškia saVo pažiūras kas ' 

f liečia valstybės pramonės vystymo tempą.' AŠ kalbu apie 
raportą “Specialės Konferencijos del Atstatymo Pamati
nio Kapitalo” valstybės pramonėj, kuris yra paremtas 
trockizmo principais. Gali būt interesinga pašvęsti kelis 
žodžius del to dokumento, kuris buvo išleistas 1925-26 
metais. Interesinga delei tos priežasties, kad tame do
kumente trockistų pažymėjimas žemyn einančios linijos 
susiduria su galutinu sdmušimu.

Sulig to dokumento, suma, įdedama į valstybės pramo
nę, turėjo būt sekama: 1926-27 metais 1,543 milionai ru
blių, 1927-28 metais 1,490 milionų rublių, 1928-29 metais 
1,320 milionų rublių, 1929-30 metais 1,060 milionų ru
blių (pamatu kainų, paimtų už 1926-27 metus).

Tai tokis yra paveikslas iš atžvilgio einančios žemyn 
trockistų linijos.

Kokias sumas mes ištikrųjų įdėjome? Faktinai mes 
įdėjome sekamas sumas į valstybės pramonę: 1926-27 me
tais 1,065 milionus rublių, 1927-28 metais 1,304 milionus 
rublių, 1928-29 metais 1,819 milionų rublių, o 1929-30 me
tais 4,775 milionus rublių (pamatu kainų, paimtų už 1926-
27 metus).

Tai tokį paveikslą parodo einanti augštyn bolševistinė 
linija.

Sulig to (trockistų) dokumento, valstybės pramonės 
gamyba turėjo padidėti 1926-27 metais 31.6 nuoš., 1927-
28 metais 22.9 nuoš., 1928-29 metais 15.5 nuoš., o 1929-30 
metais 15 nuošimčių.

Tai tokį paveikslą parodo einanti žemyn trockistų li
nija.

Ką mes ištikrųjų atsiekėme? Ištikrųjų valstybės..pra
monės augimas buvo sekamas: 1926-27 metais 19.7 nuoš., 
1927-28 metais 26.3 nuoš., 1928-29 metais 24.3 nuoš.,, 1929- 
30 metais 32 nuoš:.; 1930-31 metais'pasieki 47 nu'oŠiftičius'

Tai tokį paveiksią parodo einahti augŠtyri bolsevistinė 1Tai tokį paveikslą pąrodo einahti augštyri 
linija. ‘

Kaip jūs žinote, Trockis ypatingai išdėstė tą pasidavi
mo teoriją einančios žemyn linijos savo khygoj “Linkui 
Socializmo ar Kapitalizmo.” čia jisdi pareiškia, kad dar 
“prieš karą pramonės plėtimas susidėjo svarbiausia iš 
budavojimo naujų išdirbysčių”, o “dabartinių, laiku* plė
timas susideda daug didesniam laipsny naudojime senų. 
išdirbysčių ir įmonių,” tai “tik naturališka> kad-užsibai
gus atbudavojimo procesui bendram augimui lemta žy
miai nupulti.” Jis<Tataria, kad “bėgy sekamų kelių me
tų pramones augimo šeštas nuošimtis būtų padidintas ne 
tik dvigubai, bet trigubai, palyginus su prieškariniu pe
riodu, jeigu ne daugiau.”

(Daugi'ąu bus.)

kad Benzitu skalbiniai išsi
skalbia labai baltai, ar tai 
butų šilkas, ar vilnonas, ar 
baltiniai. Jeigu dėvint jie 
būna hėtekę švėlnumo ar 
blizgėjimo, išplovus Benzi- 

ppstebčti, tu jie vėl tampa kaip nauji.

Londonas.
staruoju laiku numirė apie 
50 asmenų delei karšto oro. 
Pabaigoj pereitos savaitėj ,> i». i j i H; * 
apsilankė audra.

- Anglijoj pa-
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LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHEUžlaiko
Įvairių

ELIZABETH, N.

MAHANOY CITY, PA

J. KAVALIAUSKAS

ETROIT, MICH

WILKES-BARRE, PA

BLUE ROSE LABORATORIES

(Iškirpę šį kiup&ną, pasiuskit mums)

Miestas ir valst,

MR

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

PHONE 
Stagg 8342

apie 
nieko 
tapo 
And- 
Kiek 
neti- 
buvo

Bell ___
Keystone

šaltų gėri- 
CJream, taip 
gardžių už- 

Turi dide- 
tinka- 

teat- 
vestuvems, 

parengi-

pirštų 
užkaityti. Gėda mums 

arbininkai!

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal 
Visu laiku 
gyVavo Šioj 

pačioj vietoj

Bet nebū
ni teisybe 

Pirmi au- 
svietui 

vietinėj 
pasi- 

, kad komu- 
dūko

Mūsų rėko- 
menduotojai— 

virš 400 . 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentatns

labai svarbi. Išrinkite delega- siuntinėta

69 Bond St., Dept. D 
Elizabeth, N. J.

kuopa, ir bebuvo 
kad kokį parengimą 

Narių turėjo,, vi
dų tuzinu, o kuopos

TELEFONAI:
_______-____ Oregon 5186
____________ _ Main 1417

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTO J AS

apsiriko:' 
k’ios male 

Matote

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainų. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

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

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

Tikrą naturališką veidui grąžui 
iną suteikia tik Rojaus Veido 
Grožybes Lašai Su naujai išras

tu Muilu.

fašistas tą sykį.
Dabar fašistai, nuleidę savo 

iš kur 
pradėti kitą ataką ant šios 
draugijos.1 Palangos Juzės 
nariai, budėkite ir nedasileis- 
kitę fašistų,..kaip: kokios lim
pančios ligos; neleiskite suar
dyti seniausią ir didžiausią 
draugiją Nev/arke. Tai tie pa
tys gaivalai šturmuoja ir S. L. 
A. 245 kuopoj ir jiems pana
šiu būdu pasisekė patraukti! 
iždininką į jų pusę ir užgriebti 
kuopos turtą. Laikui bėgant, 
tas iždininkas pamatys jų šu- 
nybes\ir atsisveikins su ponais.

Kitą sykį pranešiu apie kitų 
ponelių darbuotę iš praeities, 
nes jie visi “geri tėvynainiai” 
ir pusėtinai pasižymėję “did
vyriai.” ' ‘s Beviršietis.

Atydžiai skaičiau jūsų atsi 
i “Dar 4 Me 

tai Katorgos po Garsaus Pa 
bėgimo 18 Politinių Kalinių,’ 
kuris ėjo per “Laisvę.” Be 
skaitydama -tą raštą, sužino
jau, kad draugas buvai Smo
lensko katorginiame kalėjime 
kur Jums teko pasimatyt—su-

gal rengėsi tamsoj kruvinas 
peštynes išprovokuoti? . Bet 
pamatę, kąip nariai atsineša 
link fašistų, nedrįso nieko da
ryti ir maldavo kuodaugiau-

JŪS
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

OPTOMETRAI 
394-398 Broadway 331-335 Division Avenue

BROOKLYN, N. Y.

važiuokite ant po 
lį kur tik norite

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

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

ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS

pat ir 
kandžių 
lę svetainę, 
mą baliams, 
rams, 
sporto 
rnams ir ttl Tik keli 
žingsniai nuo gra
ži o s. maudynės 
(swimming pool).

griebt šios draugijos turtą. 
Pirmiau atimkit nuo lenkų 
Vilnių, ,o paskui galėsi mar- 
šuoti su savo armija užgriebti 
Palangos Juzės Draugiją, nes 
ši draugija nuo fašistų daug 
toliau stovi, negu Vilnius.

Kad jie tą žygį rengia, par 
rodo šis atsitikimas. Keletas 
dieną atgal, fašistas Kralikau- 
skas turėjo pasikalbėjimą su 
Palangos Juzės Draugijos iždi
ninku N. Mat, ponams* la
biausia kvepia draugijų pini
gai, tai nuo pinigų ir veikimą 
pradeda. Bet, o, nelaimė fašis-

Iždininkas N.-—rimtas 
žmogus; nenorėdamas savo 
vardą pažeminti, nelipo į fa
šistų suterštą vežimėlį, o po
nams patarė snapo nekišti, 
kur nereikia, bet eiti paprak- 
tikuoti į guzikinę dirbtuvę sa
vo mylimiausį amatą. - (Mat, 
keli metai atgal, guzikinė 
streikavo, o J. K. nuėjo dirb
ti, pirmiau visai nedirbęs 
toj dirbtuvėj.)

Gavęs gerai per juodą sna
pą nuo N.’, pagrūmojo teismu. 
Ar eis į teismą, pranešiu ki-

Kaip “darbjninkų tėvas” 
Fordas myli savo vergus, taip 
daugumas jo vergų vadina jį', 
“tėvu.” Į

Kaip jau visiems yra> žino- ' 
ma, Fordas-vįsiepis savo , dar-j 
bininkams davė neapmokamų 
vakacijų mėnuo tam atgal. 
Paleisdamas sakė, kad duodąs 
ant dviejų savaičių, bet pra
ėjus dviem savaitėm pridėjo ir 
po trečią, o po trečiai, kaip 
darbininkai susirinko visi prie I 
darbo 
visados vakacijoms, kitus at
leido porai dienų ir atėmė nu
merius (“bėdžius”), ir išmo
kėjo paskutinius, centus algos. 
Bet dauguma neėmė algų, ma
nydami, kad gal vėliau jiems 
sugrįžus bus užtikrintas dar
bas. Mat, norėjo būti ponui 
Fordui ištikimais vergais, bet

Gerb. Drauge!
Neturėdama jūsų adrd 

rašinėlį siunčiu “Laisvei 
kėdama kad patalpins, ii 

atsakysi

Fašistų Straksėjima
“Vienybes” No. ! 

A. Žiugžda aprašo 
245 kuopos susirinkimą; kuris snapus, galvoja, kaip 

protaujančių ’Įvyko 7 d. rugpjūčio. Kad ra- pradėti kitą ataką
i narių, kurie mano, kad nega-įgytų šiek tiek teisybės, tai bū-! draugijos.1 Palangos
jlima baltiesiems darbininkams'tų galima ' " " '
kartu su juodaisiais: brįklaušy- tų fašistą
ii vienose organizacijose- ir li
nijose. > Mat, tie 'darbininkai 
dar nepermato, kad visokis ra
sinis ir tautinis pasiskirstymas 

j nusilpnina pačius darbininkus 
! jų kovoję su kapitalistų klase, 
ir šia neapykanta vienų prieš 
kitus naudojasi darbininkų 
klasės išnaudotojai ir vergė-

tus į konferenciją, kuri įvyks 
[ranka rankon dirba su išnau- ‘rugsėjo 28 d. Apie konferen- 
dotojais slopinimui darbininkų jcijos vietą bus vėliau paskelb-

Po diskusijų, keletas A. L. 
D. L. D. narių išpildė Komu
nistų Partijos narines įstoji
mo aplikacijas, kiti gi taip pat 
pasižadėjo ateiti į Komunistų 
Partiją, 
timorei 
žmogus

A. L. D. L. D. 48 kuopos 
mėnesinis susirinkimas atsibu
vo 22 d. rugpjūčio, Central 

Susirinkimas buvo 
neskaitlingas; gal del to, kad 
vieną savaitę įvyko vėliau, ne- 

Svetai-'^u paprastai. Pirmsėdžiavo 
pusėtinai I E- Senkuvienė. Iš komi

teto raporto paaiškėjo, kad 
nori, kartais ir die-ldarvdu nariai savo mokesčių 

šviesos uždegtos, neužsimokėję. Už vieną, kai
po bedarbį ir sergantį, nutarta 
iš kuopos kasos apmokėti. O

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės' į DR. ZĮNS, jeigu kenčiat© nup: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpinw, Nusiminimo, Gaivosvai- 

■ gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
asI Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 

Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerkite 
kfeu, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėj!-

1 mo' Je*&u esate nesveiki ir nusiminę, až jums 
/ 8:aliu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydoma'naujausiais, užgiriais mok- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

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

naja tiurma, Ignatij Masys.
Tad šiuomi prašau Jūs, 

drauge, paaiškinkit mums 
(per “Laisvę” arba l.aišku) -iyps 
sekančius dalykus:

(1) Ar draugaš dar laisvė
je būdamas pažinojai mano 
minimą dėdę Masį? Jei taip, 
tai ar jis, 1905 metų revoliuci
jos metu, buvo 
darbininkų klasės 
nierius, ar tik taip

džio-,voliucionierius” ? (Mat, tame 
laike Lietuvoje buvo, daug. į- 
— ;-' i “revoliucionierių.”)

(2) Gal draugas žinai, ar 
jis buvo areštuotas ir patal
pintas kalėjimai! kaipo politi
nis kalinys, ar kaip kriminalis-l 
tas ?

(3) Gal šiaip ką nors Jūs 
daugiau žinote apie tą mano 
dėdę Masį? ,

Tatai klausiu Jumis todėl, 
kad mes labai mažai žinojo
me apie jo veikimą Lietuvoje j 
(1905-6 metais) ir apie patį j 
jo areštavimą. Nežinome, ar1 
kalėjime jis buvo priskirtas 
prie politinių, ar prie krimi
nalistų kalinių ? Paskutines I 
žinias turėjome, kad po nu-! 
vertimui caro valdžios jis iš Į 
kalėjimo buvo paliuosuotas. i 
Kur jis dabar, nežinome. Gal 
žuvo revoliucijoj, o gal Sovie
tų valdžia vėl paėmė jį kalė- 
jiman, jei jis buvo nepolitinis.1

Tikiuosi, kad draugas nepa-| 
tingėsi parašyt atsakymą, ir j 
suteikt nors kiek žinių apie jį.! 
O mes tuomet bandysime į 
klaust Sovietuose gyvenančių i 
draugų apie jo gyvybę ir tt.

, Draugiškai,
St. Masytė.

3621 Holborn Ave., Detroit, 
Mich.

bažnytkiemiai 
kampe. O 

d arb i n i n k ų s vėtai nes ?
nei [ kur susirinkimams 

i, kad ir nusisamdome 
žusią, tai blakių pil- 
ir už tą sunku ap- 

Tai keno kaltė, to!
žino

pačių. O kiek
susirinkimus su-

r nenueisi, nežiū-

' Visiems Svarbu
T. D. A. šaukia konferenci

ją visų-, dąrbininkiškų organi- 
i ir uni

jų lokalų, ši konferencija yra 
šaukiama tuo tikslu, kad pa- 

‘stoti kelią augančiam fašizmui 
ir terorizavimui darbininkų or-Į 
ganizacijų. Darbininkų išnau- Į 
dojimas kasdien didėja, o kuo-! 
met darbininkai surengia ma-1 
sinį mitingą apkalbėjimui sa-1 
vo klasės reikalų, tai policija 
išardo mitingą ir areštuoja 

us bei susirinkusius 
klausytojus. Kad bent kiek 
atmušus puolimą kapitalistų ir 
reakcinių unijų vadų, kurie

skjolektuoti.
dlrg. J. Kovas

Be to, nutartą, atvėsus orui, 
surengti balių. Suradimui sa
les išrinkta komisija iš drg. E. 

[Senkuvienės ir J1. Kovo. Paga
lbaus, buvo pakeltas klausimas 
kaip ir kokiu būdu padaugin
ti kuopos narių skaitlių. Po 
apkalbėjimui nuspręsta, kad 
kiekvienas kuopos narys pasi
rūpintų gauti po vieną naują 

■narį. Pagyvenę pamatysime, 
kuris savo žodį išlaikys.

Ant galo tapo išdalintos Studijoj

kalinius norėjo 
išpažinties pas

agentą; minėjai net tūlų kali
nių vardus ir t. t.

- Tame gi laike Smolensko 
katorginiame kalėjime buvo ir 
mano dėdė Ignas Masys, nuo 

■ Kovarsko, Ukmergės 
[ties. Draugas galėjai
žint (žinot) dar laisvėje bū 
damas, bet aprašydamas 
Smolensko kalėjimą, 
apie jį neminėjai. Jis 
areštuotas 1906 metais, 
rioniškio apielinkėj.

įmes turėjome žinių (gal 
krų?), tai jis pirmiausia

.. nuteistas pakorimui, paskui [I 
Ir net darbinin-Iprjjpties bausmę pakeitė kalė- susirinkimas 
samdyti tokių jimu iki gyvos galvos, o 
kuriuose nėra dar kiek vėliaus, sumažino

Miesto valdybos ibausm? iki 20 met« katorgos 
I (sunkiųjų darbų) kalėjimo. 
Tai ir buvo galutina bausmė, 

;ir jis likosi patalpintas Smo- 
kalėjime. Kalėjimo 

Gorod

riai, vadinami bolševikai. Pef 
jų' triūsą kudpa kas metai su
rengdavo vasarą išvažiavimą, 
o žiemą šokius, nuo kurių lik
davo kuopai keletas dolerių 
pelno. Bet fašistai, vietoj pa
remti, kartais net boikotuoda-' 
vo kuopos parengimus ir nie
kada savo akių nėra parodę 

būdami! jokiame parengime. O dabar ir 
'jie sukruto “veikti,” tik iš at
bulos pusės: vietoj pasidar
buoti kuopos gerovei, jie lan
džioja po policijos stotis ir 

[melagingai skundžia komunis
tus ir tuomi savo “veiklumu” 
didžiuojasi. Nepavydėtinas jū
sų, ponai, darbas.

Ant pabaigos fašistas -Žiug
žda kyštelėja savo snapą ir į 
Palangos Juzės Draugiją. Ma

stomai, parūpo ponui pinigai, 
I kurių nariai turi viršaus pen-r 
S kioliką tūkstančių dolerių šu
tau pinę susišėlpimui

uždarytas nėva re 
p'ataišymui .ir, žinp 

ataisė, pagerino ma 
jkavo, kiek tos pa 
ašinos galės iš dar- taupinę susišėlpimui. *Nusira- 
darbininkų laukan mink; fašistėli, ir nesvajok už-1- 

[iš dirbtuves, o likusius1 šū ma- griebt šios draugijos 
šinų pagerinimais prispaus ge- Pirmiau atimkit nuo 
Iriau ■ skubėti. Tai štai kokis 
Ijums, darbininkai, “pagerini- 
I mas.” O darbini tikai kaip ne- 
[susipranta, taip nesusipranta.

“tėvu.” Fordu, klauso 
kunigų, neapleidžia bažnyčių, 

oite netrūksta. Di- 
m ura i 

kiekviename gatvė 
kur darbininkų 
Nėra 
laikyti 
kokią aplūi 
nos sienos,! 
mokėti. Tai keno čia 
ar ne pačių darbininkų ' 
m a, kad jų 
prakalbas , ai 
sirenka? Ku 
rint kokios tautos darbininkų 
esti mitingai 
galima 
patiems, d

, užveizda tiek skaitosi su-jūsų 
ponai, reikalavimais/kaip mė 
nulis su šunų lojimu 
nes kambarys yra 

[tamsus ir šviesas gali užsidegti 
[kada ka 
nomis būną

Toliau drožia: “Komurfistai 
buvo suvažiavę iš Brooklyno ir 
tarėsi su < vietiniais, kaip pri
gauti 245' kūbpos naViits ir už
griebti kuopos turtą.” ' 

Kas del prigavimo narių ir 
užvaldymo \kuopos turto, štai 
ką ponapis pasakysiu : perdrą- 
sų nuosprendį, ponas fašiste, 
darai apie prigavystes. Ne
manyk, kad nariai. yra kvaili 
ir nesupranta, kast ardo Susi
vienijimą ir kas bjauriausias 
prigavystes. panaudotų, bilę tik 
turtą -užgriebus. Kitų protą 

tai vienus atleido ant Ištyrinėk;: geriau padarysi', 
jeigu patyrinėsi pats save, ta
da sužinosi, ant kiek miklias 
smegenis turi; Keli metai at
gal mažai iš lietuvių kas žino
jo, kad Newarke randasi Susi
vienijimo 
girdėti 
būtų turėję 
so labo 
ižde tik vėjai švilpavo. Ka
da įstojo keletas veiklesnių vardas 
narių, kuopa pradėjo augti j > t 
kaip nariais, taip ir , turtu.;No- ir gatvė 
šiandien kuopa turi apie šim- 

klasės, tad ši konferencija yra [ta ir laiškai su mandatais iš- tą narių ir apie šimtą dolerių 
labai svarbi. Išrinkite delega^ siuntinėta. * M. ž. kapitalo. Visą tą padarė, po-

Lenkijos valdžia išleido 
įstatymą, kad kiekvienas 
Rvventojas privalo eiti pir- 
tin ne rečiau, kaip sykį į dvi draugas perskaitysi ' x v 1 H n Iz I n n c i 11 n
savaites. Visų šalių laikraš 
čiai. pasijuokė iš tokio įsta-’minimus (raštą) 
tymo. Ir ištikro atrodo juo
kingas dalykas išleisti tokį 
įstatymą. Jeigu valdžiai rū
pėjo žmonių sveikata, tai 
pirmiausiai turėjo patvar- 
kvti, kad valdžios kaštais 'sipažint su visais kaliniais lie 

* būtų įsteigtos pirtys, o jau'luviais- DraUĮ?as 
paskui, jeigu žmonės jas ig
noruotų, išleisti įstatymą, 
verčiantį lankyti tokias pir
tis. Dabar kyla klausimas, 
ar visi pajėgs lankytis? Te
kis valdžios patvarkymas 
naudingas pirčių savinin
kams.

Bet kalbant apie pirtis bei 
maudynes, bus žingeidu pri
siminti ir apie Amerikos 
įstatymdavius.

Dabar Jungtinių Valstijų 
kiekviename geresniame na
me bei kambariuose randasi 
maudynės, 
kai nenori 

F" kambarių, 
maudynių, 
irgi yra įsteigę maudynes 
Bet ar visuomet taip buvo*!

Privačiuose kambariuose iensk 
buvo įsteigta maudynė 1842 adresas buvo sekantis 
metais mieste Cincinnati, O- Smolensk, vremennajūi katorž 
hio valstijoj, tūlo Tompsono. 
Pasirodžius žiniai, kad 
Tompsonas įsisteigė maudy
nę ir joje nuolatos maudosi, 
tarpe gydytojų kilo didžiau
sių ginčų. Daugelis gydyto
jų nurodinėjo, kad Tompso
no užmačios yra stačiai be
protystė, nes nuo dažno 

k -maudymosi pradedą plėtotis 
f įvairios ligos, būtent 

va, reumatizmas, plaučių 
degimas ir daugybė kitų. Įvai™* 
Praslinkus metams laiko, 
Philadelphijos policija išlei
do patvarkymą, kuriuomi 
griežtai uždraudė maudytis 
nuo 1 d. lapkričio iki 15 d. 
kovo. Vėliaus miesto valdy
ba, po didelių ginčų, panai
kino tą patvarkymą. Ir tai 
už panaikinimą tik du bal
sai viršijo šalininkus už
draudimo.

Virginia Valstijoj kas no
rėjo savo kambariuose įsi
taisyti maudynę, turėjo mo
kėti valdžiai taip vadinamų 
taksų 30 dolerių į metus. 
Tais laikais buvo pašėlusiai 

- dideli taksai ir tik turtin
gesnieji galėjo tą padaryti, 
o apie vargšus darbininkus 
nereikia nei kalbėti.

Bet Bostonas šiuo klausi
mu geriausiai pasižymėjo. 
Ten buvo išleistas įstaty
mas, kad maudytis galima 
tik su gydytojo leidimu. Tei
sybė, toks įstatymas neilgai 
gyvavo, greitai jį panaikino.

Kaip matome, tai ne taip

pąg-įiitį. .
> jeigu • 

kiek nors tslkaitytųsi 
šiai pasigiria visam 
apie fašistų 'galybę 
kuopoj ir šų didžiausiu 
gardavimuij drožia 
nistų neliko nei dūko. Bet 
kiek “dūko” turi fašistai kuo
poje ir kaip tas jų “dūkas” ne
skaniai pakvips patiems fašis
tams, ateitis parodys.

Toliaus fašistas giriasi, jog 
jis pirmiaiisia atėjęs su Lu
ku užsisakė šviesas uždegti, 
“nes Maskvos agentai renka
si.” Ką tas reiškia? Gal fa- 

Dabartiniu laiku Bal- šistai turi pelėdos akis, kad 
būtinai reikalingas tamsoj gali viską matyti? O 
apsipažinęs su visu 

darbininkų judėjimu. Nes vis 
kyla naujų klausimų, ypatin
gai dabar, einant persiorgani
zavimui senųjų unijų. Mūsų 
nuomone, gal būtų gerai, jei sia šviesų uždegti. Svetainės Studijoj 
drg. žaldokas galėtų apsistoti 
Baltimorėj ant tūlo laiko.

S. Klishis,
25 Kuopos Korespondentas.

pas ppną[ Fordą jo- 
nes nėra’!'

d ra ilgai darbinin- 
ar rdikia i bjauresnio 

paniekinimo ir nuskriaudimo 
darbininkams ? ! Fordas, pa
leisdamas vakacijoms, pasakė, 
kad už poros savaičių jūs su
grįšite ' kiekvienas prie savo 
kasdieninio darbo 
vakacijosd 
ros savaič 
praleiskite paskutinius centus, 
o kada sugrįšite, vėl uždirbsi
te. Bet kada vargšai sugrįžo, 
gal daugumas' paskutinį centą 
praleidę, tai Fordas išvarė va
kacijoms, j gal ir ant visądos! 
Ar ne puikiai? KAda visi dar
bininkai turėjo' vakacijas, fab
rikas bu v 
rnontui 
m a, kad p 
šinas, ap.r 
gerintos ir

merikoj buvo vištgaidžių ir 
tie vištgaidžiai leido įstaty
mus, tvarkė žmones. Paga
lbaus ir dabartiniai valdonai 
dar prisilaiko tų laikų vist- .. ,
gaidžių išleistų durniausių draūgij’ą, kliubų 
įstatymų. Juk tais laikais 
buvo išleisti taip vadinami 
mėlynieji įstatymai, drau
džianti nedėldieniais bile ko
kį darbą, vienok daugelyje 
vietų ir dabar bando tą įsta
tymą gy veniman įvykdyti, 
neleidžia nedėldieniais net 
maisto nusipirkti. Ir jeigu Įkalbėtoj 
bandoma senovės mėlynuo
sius įstatymus gyveniman 
vykdyti, tai kodėl nepanau
doti tokių įstatymų ir apie 
pirtis bei maudymąsi?

švenčioniškis.

A. AjC/AVlIMAb

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

Masmitingo

), šį | N. T. W. 1. U. arba, Į lietu
ti- |Vių kalbą išvertus, Adatos nA- 

kad matų Industrinės Unijos, lietu
vių skyrius buvo surengęs ma
sinį mitingą Lietuvių Svetai
nėj, 21 d. rugpjūčio. Kalbė
jo drg. žaldokas apie reikalin
gumą perorganizuoti šiandie
ninę Amalgameitų kriaučių li
niją į N. T. W. uniją, kad nu
sikračius skebinių Amalgamei
tų unijos vadų, kurie galutinai 
parsidavė bosams ir pačią uni
ją pavertė skebine, kompani’č- 
na unija, kuri tarnauja kapi- 

tuviais. Draugas rašei, kad talistamš, kaipo tormazas su-; 
Jums teko pasimatyt su visais [laikymui darbininkų nuo klasi- 
lietuviais kaliniais tuomet, kai'nių kovų prie šių dienų kapi- 
visus kalinius norėjo priverst talistinio ūkio krizio.

Romos | Po prakalbų sekė diskusijos, 
kur atsirado vienas' kitas iš 
socialfašištuoj'ančių ' 1 elementų |.bo išmesti 
ir ėmė ginti.'senąją, Amalga 
meitų, uniją. Bet jokio prita
rimo publikoje neturėjo ir sa 

apskri-įve pastatė ant pajuokos. To- 
jį pa-[del, kad visi k'riaūčiai yra' per 

sifikrihę; 'jog Afn'algameitų u 
nijos'vadai nesirūpina nei kiek Pasitiki 
kriaučių padėčia ir kriaučių
darbo sąlygos kiekvieną dieną kurių Detr 
darosi blogesnės ir blogesnės, ’džiausi

Apsistojus drg. Žaldokui ke
letui dienų Baltimorėj, likosi 
atvirutėmis sušauktas A. L. D.

kuopos nepaprastas 
22 d. rugpjūčio.

Susirinkimas buvo skaitlingas, 
veik visi nariai dalyvavo. Pra
dedant susirinkimą, drg. žal
dokas pasakė įžanginę prakal
bą, supažindindamas visus su
sirinkusius su abelnu darbinin
kų judėjimu, o ypatingai api
būdino Komunistų Partijos ve
damas kovas prieš kapitalisti
nę sistemą laike šiandieninio 
krizio, kuomet milionai darbi
ninkų randasi -išmestais į gat- 
—>. Taipgi buvo paliestas 

!klausimas apie baltąjį šoviniz
mą, kuris dar Baltimorės dar- 

ibininkuose tankiai pasireiškia, 
neišskiriant ir lietuvius darbi
ninkus, šiame klausime buvo 

žinomas kaip kilę net diskusijos ir radosi to- 
revoliucio- kių dar siaurai 

sau “re-inar^lL kurie mano

iš kito nuspręsta mokestį iš- naujos knygos. “Vytautas Ma- ' 
--.---------1. Tą darbą atliks žasįsb' ir1 “Politinės Ekonomi- .

jos Pamatai.” Nariai džiau- |/ 
giasi aplaikę tokį gražį ‘‘di~ 
videndą,” knygas. Tūli, matyt, 
patenkinti, su šypsą išsireiškė:; -y .
“Tai dar dviem naujom kny»įv>A 
gom mano knygynėlis pA-^Tf 
augs.” . A

Taip, drauge, ripk ir godoki. 
knygas, nes knyga namuose— 
tai didelis protinis turtas.

Sekantis kuopos mėnesinis ' / 
susirinkimas įvyks 19 d. rug
sėjo, 7 vai. vakare, Central ,

Bon A m i. .

TE MYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKIMAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas j tris dalia: 

_' 1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig pl*n*| 
kalP surasti sugedimus; kaip ifi^rdi 

r/tl BlT linSfi R statyti. Tas viskas mokinama kiek yla
I. IL tart I lllIlvfriJB dentą praktiškai, po priežiūra jrurtnl

jr «■ 2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reik*!
/JįĮjfeįį-Ą * | L sia prie dabartinių autbmobilii).

3- Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Bofe> 
fPabaigę musų mokyklos' kuęsĄ, turite pDn* 

vwg tjLwr progų paąinaudoti vienu iš dyiejų amatoi*- 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama lai** 

1 —njUH fr diplomą. Mokiname grynai 1 istori
kai ir angliškai. Kaina prieinama viBMM, 

Mokytojom yra žymus ekspertas E. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. nUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street
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KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov

(Tąsa)
—Klausykite, nejaugi jūs plaksite?—ta

rė Jonas, atydžiai žiūrėdamas oficieriui į 
akis.*

—O ką jūs manėte, kad mes su jumis 
apie bolševikų programą kalbėsime?

Jonas nuleido galvą ant krūtinės ir sun
kiai iatsidušęs galvojo:

—Kad tik užtektų iškentėti viską iki ga
lo.—Pakėlė galvą ir negarsiai tarė:

—Aš jums jau sakiau viską, kad nieko 
daugiau nežinau. Jeigu kas ir ateidavo 
pas Muryginą, tais aš apie tai nesirūpinau 
ir nežinau. » * . *.- •

—Reiškia, jūs atsisakote išduoti?
—Atsisakau ne kalbėti, bet meluoti.
—Matai, kokis nekaltas.—Tarasov išstū

mė patraukęs pečiais.
Prie sienos ant kėdės nejudančiai sėdė

jo riebulis oficierius, snausdamas rūkė ci
gare tą. Tarasov atsitraukė nuo Jono ir 
atsisėdo greta su anuo oficierium.

—Gerai. Jeigu taip, tai kalbėkite savo 
priešmirtines maldas, nors, tiesa, tu esi be
dievis. Bedievis?

—Jūs norite užmušti mane?
—O tu manai, kad mes su tavim juokus' 

krėsime ?
—Be teismo ir be tardymo? O juk šąli- | 

ninkai dabartinės valdžios taip daug rė
kauja apie įstatymus.
• —Ha-ha-ha! Kokis gi jums teismas rei
kalingas? Jus reikia naikinti, kaip pasiu
tusius šunis... Kovalev, mušk jį į kaktą, 
mušk!

Vienas iš kareivių atsitraukė linkui du
rų, pakėlė šautuvą ir pradėjo taikinti Jo- 
nuo į kaktą. Jonas žiūrėjo į tamsią šau
tuvo vamzdyje skylelę. Norėjo surikti, 
bet gerklėje buvo kaip guzas. Kur tai tar
tum dingo širdis. Akyse tartum koki ratai 
sukosi... Jonas užmerkė akis. Trenkė šū
vis. Sriovė oro pralėkė pro galvą, sujudė
jo plaukai. Bejausmis kūna.s Jono Lomo- 
vo pakabo ant virvių. Už kelių minučių 
Jonas atsigavo ir atidarė akis, pervedė aki
mis per esamą grupę žmonių; >j£m rodėsi, 
kad jie tartum apsupti rg^ldonos.miglos, ir 
vėl Uždarė akis. Galvoje šokinėjo neaiš
kios mintys, ir jam buvo stebėtina ir bai
su, kodėl jis gali mintyti.

—Nejaugi neužmušė?
Vėl atidarė akis. Tarasov rūkė cigare- 

tą; pamatęs, I

kaip ir džiaugsmą, kad dar esąs gyvas! 
Bet kur tai gilumoje dar buvo vis nepasiti
kėjimas savimi. Atkišo ranką tiesiog pir
myn, paskui į šoną, palietė ranka sieną, 
pasikėlė, prišliaužė prie sienos, atsirėmė į 
ją nugara. Mintys blaivėsi povaliai. Ga
balėliai minčių pradėjo rištis krūvon, po
valiai atgavo sąmonę...

—Kankino... šaudė.. Greičiau jie pri
baigtų !

Jonas nuleido galvą ant krūtinės. Per 
sieną kurčiai, bet aiškiai išgirdo vaitojimą:

■ Oh! • i,
Vėl kankina draugą Roschožovą.
Gilus gailestis • Roschožovo linkui pripil

dė Jono širdį. Jis prišliaužei prie tos vie
tos sienoj, kur pasigirdo dejavimas, pridė
jo galvą ir gailiai verkdamas, kaip mažas 
vaikas, kalbėjo:

—Drauge! Drauge!
Ašaros gausiai plaukė per veidus, ėjo į 

burną. Jonas jautė savo burnoje jų sūrų 
skonį, bet nenustojo verkęs ir nebuvo gė
da del verksmo. Dejavimas už sie'nos po
valiai nutilo. Veik tuom pat kartu jis pa
matė savo kameroje elektros šviesą, su
tauškėjo, raktai. Lomovas greitai nutrau
kė nuo galvos kepurę, ir ant greitųjų nu
sišluostė ja veidą—nenorėjo, kad budeliai 
pamatytų jo ašaras. Įejd Tarasov su dviem 
kareiviais. Kareiviai buvo tie patys, kur 
ir pirmą kartą, 
pririšo kietai prie 
vargusiai atsisėdo 
ranka kareiviams:

—Palikite mane, 
Kareiviai išėjo.

T.D. A. REIKALAI 
i ---- h

TARPT AUTINIO D A R BI NINKU 
APSIGYNIMO LIETUVIŲ BIURO 

APYSKAITA UŽ SEPTYNIŲS 
MĖNESIUS, 1930 M.

ĮPLAUKOS SAUSIO MĖNESIO
T.D.A. 53 kuopos, Harvey, Ill. 

duoklės
L.D.S.A. 41 kuopos, Akron, 

Ohio, auka ' Apsigynimui
D.D.O. Sąryšio, Detroit, Mich., 

, auka Apsigynimui
A.L.D.L.D. 225 kuopa, South- 

bury, Coifn., duoklės už 1930
T.D.A. 1 kuopos Chicago, Ill., 

duoklės
A. L. D. L. D. kuopos, Lowell, 

Mass., ,auka Apsigynimui
L.D.S.A. 5 kuopa Rockford,

111., auga Apsigynimui
T.D.A. 34 kuopa Royalton, Ill., 

duoklės
T.D.A. 30 kuopos Waterbury, 

Conn., duokles
A.L.D.L.D. 145 kuopa Los An

geles, Calif., už literatūrą
A.L.D.L.D. 14 kuopa Miners

ville, Pa., už literatūrą par- 
! duotą ■ ’ )
T.D.A. 9 kp. Philadelphia, 

duokles už 1929 m.
T.D.A. 50 kp. Springfield, 

duoklės
T.D.A. 9 kp. Philadelphia, 

duokles1 j
T.D.A. 49 kp. Bridgeport, 

Conn., duoklės už 1929 m.
A.L.D.L.D. 64 kp. Moline, III., 

aukos Seno Vinco prakalbose
Moline, I1L, už 3 prenumeratas 

“Daily Workerio”
Cliffside, N. J., per M. Mažei

ką, aukos Apsigynimui 10.00
A.L.D.L.D. 94 kp. Kenosha, 

Wis., aukos Apsigynimui
A. Bacevičia, Roseland, Ill., 

auka Apsigynimui
T.D.A. 1 kp. Chicago, Ill., 

duoklės
T.D.A. 78 kp. Centr. Brook-
__ lyn, N. Y., duoklės

Chicago, Ill., duo

Plymouth, Pa., 

kuopa Rockford, 
Apsigynimui

ler, III., aukos Apsigynimi?! 
_________ \ " gan,

111., aukos. Apsigynimui
i A. Ž. V. Dr-lės, Waukegan, 

UI., aukos Apsigynimui
L.D.S.A. 115 kp., Roseland,

111., aukos Apsigynimui
Viso

Apsigynimui
Chicago, Ill., per J. B. Zutrą, 

auka Apsigynimui
> A.L.D.L.D. 16 kp Jersey City, 

N. J., duoklės Apsigynimui 
A.L.D.L.D. 21 kp. Windsor, 

Canada, ąukos Apsigynimui 
Grand Rapids, Mlich., A. J.

Kareskas, Apsigynimui 
Carney, Mich., A. Racinskienes 

auka Apsigynimui
A.L.D.L.D. 4 Apskričio aukos 

. Apsigynimui
Chicago, Ill., T. Gustas, auka 

Apsigynimui
A.P.L.A. 40 ip. Akron, Ohio, 

aukos Aps*ynimui
Chicago, Ill., J. Pelonis aukavo 

Apsigynimui

Viso įplaukų

Washington. — Sulyg šių 
metų gyventojų surašinėji
mo, New Yorko valstijoj iš
viso bedarbių suskaityta 
364,617. Aišku, tai suma
žinta skaitlinė. /

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Pa.

Ill.,

Pa.,

15.00
5.70

7.50

1.50

1.50

13.20

3.50~

5.00

1.89

9.53

15.00

• GYVYBĖ 
PRIKLAUSO

NUO ŠTAI KO ,
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
.imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse./ Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

A. L. D. L., D. 77 kuopos ‘susirin
kimas įvyks 3 d. rugsėjo, drg. M. 
Mažeikos svetainėj, 8 vai. vakare. 
Visi draugai susirinkite į laiką, nes 
turėsime išrinkt darbininkus del pik
niko ir gausite po knygą “Vytautas 
Mažasis.” Sekr. V. K.

ĮPLAUKOS BALANDŽIO MĖNESĮ
Al.D.L.D. 79 kp. Roseland,

Ill., aukavo Apsigynimui
L.D.S.A. 5 kp. Rockford, Ill., 

aukavo Apsigynimui
Springfield, Ill., V. Zurauskas, 

aukavo Apsigynimui
A.L.D.L.D. 79 kp. Roseland,III., 

nariai suaukavo Apsigypimui
Lake Forest, Ill., J. Budris, au

kavo Apsigynimui
Waukegan, Ill., A. Jaseliūnienė 

aukavo Apsigynimui
Lewiston, - Maine, J. Žilinskas, 

aukavo Apsigynimui
T.D.A. 41 kp. Chicago Heights,

Ill., auka Apsigynimui
T.D.A. 41 kp. Chicago Heights,

Ill., duoklės
Chicagos North Side progresy

vių kuopų parengimo pelnas 
T.D.A.

T.D.A. 34 kp. Royalton, Ill., 
duoklės

Chicago, Ill., per M. Bacevįčią 
surinktos aukos Apsigynimui

Viso Įplaukų

5.00
10.00

1.00

2.60

1.00
1.00

2.00

f 6.50

7.95 
t ■

11.00

2.00

15.00

HAARLEM OIL.

“LAI S VĖS”-“ VI LN I ES” PIKNIKAS 
CLEVELANDE

Rengia Lietuvių Komunistų Frak
cija nedėlioj, 7 rugsėjo (Sept.), Mi- 
nona Parke (šalia Chestnut Grove). 
Programa susidės iš prakalbų, spor
to, žaidimų ir šokių. Kalbės drg. V. 
Andriulis, “Vilnies” redaktorius, ir 
kiti Chicagos veikėjai. “Red Circle” 
ir Darbininkų Sporto Kliubas loš 
beisbolą; lenktynės visų—suaugusių 
jaunuolių, vaikų ir mergaičių. Visi 
laimės dovanas. Prie Įžangos yra 
skiriamos trys dovanos: (1) $5 auk
su, (2) '‘Laisvė” metams ir (3) 
“Vilnis” . metams. Gerbiami Cleve- 
lando ir apielinkės lietuviai darbinin
kai ! Visus širdingai kviečiame da
lyvauti šiame piknike ir pasilinks
minti bei pasimatyti su draugais ir 
pažįstamais. Įžanga 35c ypatai. Va
žiuojant piknikan, imkite W. 25th 
St.* gatvekarį su užrašu “State Rd.” 
Automobilium važiuokite State Rd. 
iki gatvekario linijos galo. Širdin- 
kai kviečia komitetas. ■ 205-7

SKELBIMAS:
Šiuomi pranešu visuomenei, 

jogei buvusia Restaurantas po 
numeriu 802 Washington St.,' t 
Rugpjūčio (August),4 d. likos 
perkraustytas po numeriu 763 
Washington St., New York, 
N. Y.

Gaminame visokios rūšies 
skaniausius valgius ir duodam 
geriausį ir mandagiausi pa
tarnavimą kaip aplinkiniams, 
taip ir iš toliau atvykusiems - 
svečiams. . Restaurantas atda
ras nuo 4-rių vai. iš ryto iki 
8:30 valandos vakare. Už- 
kviečiam visus I

T.D.A. 1 kp. 
klės

T.D.A. kp. 
duoklės •

L.D.S.A. 5
III., aukosVėl pagriebė jį, pakėlė ir

lentos. Kapitonas pa- a.l.d.l.d. xi Apskričio, zeig- 
vnnctnlni’n ,er’ ni > aukos Apsigynimui mOSieiCJO A.L.D.L.D. 140 kp. Waukegan,ant kėdės ir

eikite iš čia.
Tarasov tylomis temijo 

Joną ir sunkiai dūsavo. Staigiai pasilenkė 
kiek pirmyn į Joną ir garsiai ir balsiai ta
re :

—;Aš tave... patsai sunaikinsiu... savo 
rankomis! ' ( '

Jonas suprato, kad oficierius patsai kan
kino ir Roschožovą, todėl taip sunkiai kvė
pavo ir niekaip negalėjo atsilsėti.

—Nu, poteriauk... Tiesa, tu esi
■vis! 1' U , i i '

Tarasov patylėjo neilgai, , išspjovė iš lū- 
:pų cigaretą, pasiėmė stovintį prie sienos 
[šautuvą ir rimtai tarė:—Tu manai, kad aš 
i gal taipgi esu bedievis, kaip ir. tu.—Pradė
jo taikinti į Joną.—Jūs savo akis neužda- 
rinėkite, žiūrėk tiesiog! Oho, negali—ma-

15.60

1.00

7.50

3.63

1.65

4.62

40.40

25.65

2.50

3.50

10.00

$250.62

MIĖN.

III.,

UI.,
1.00

6.75

65.05

ĮPLAUKOS GEGUŽIO MĖNESĮ
Chicago, Ill., K. Skaistis aukavo

Apsigynimui
Waukegan, Ill., J. Damijonai

tis aukavo Apsigynimui
A.L.D.L.D. 48 kp. Mahanoy

City, Pa., aukavo Apsig.
A.L.D.L.D. 86 kp. Chicago, Ill., 

aukavo Apsigynimui
T.D.A. 3 kp. Chicago, Ill., au

kavo Apsigynimui
L.D.S.A. 9 kp., Chicago, Ill., 
nuo parengimo pelnas Apsi

gynimui
• Viso Įplaukų $30.5C

1.00

bedie-

sienos

kad Jonas atsipeikėjo, kapi- tai^ kaip dūšia į kulnis nuėjo! 
tonas kreipėsi i kareivį Kovaleva, tik ka v. . “A" •" .
šovusį į Joną. ' ' . ' l?ai tarė:—Oh, jus, zuikiai,,

—Oh tu, žioply, šaudyti nemoki! Nu, į?P?^.slĮ. m.um^s J 
o tu, Nesterove, kaip?

Antras kareivis pasiėmė šautuvą, atsi
stojo prieš Joną ir šautuvo vamzdžiu ilgai'nas# 
taikė jam į kaktą. Jonas neišlaikė ir ne-' 
teko sąmonės 1
uaiKe jam į KaKtą. jonas neisiaiKe ir ne-1 , . ?
teko sąmonės dar pirmiau negu pasigirdo _r tu PaJasi 
šūvis... Kaip atsigavo, pamatė, kad kam- -
baryje šviesa, ramiai rūkė oficieriai, palei; '

•stalą srovėjo kareiviai.
—Ii\jfu, Nesterov, nepataikei. Oh, jūs, 

kiaulės, ir dar geriausiais kareiviais save 
rokuojate. Duokite šautuvą, aš pats jį!

—Kankina! Kam? Baigtų iš karto,— 
vos prakalbėjo Jonas sausomis lūpomis.

—O, iš karto? !—Ir
vė šautuvo kambliu į grindis. Vienu puo-

ĮPLAUKOS VASARIO

Petras Dulskis, Chicago, 
auka Apsigynimui

T.D.A. 53 kp. Harvey, 
duoklės

T.D.A. 48 kp. Great Neck, N. 
Y., duoklės

T.D.A. 84 kp., Gardner, Mass., 
duokles

T.D.A. 91 kp. Harrison, N. J., 
duoklės j
A.L.D.L.D, 51 kp. Chicago, Ill., 

aukos Apsigynimui
T.D.A. 1 kp.: Chicago, Ill., duo

klės
T.D.A. T kp. Chicago, Ill., au

kos Apsigynimui
A.L.D.L.D. 158 kp. Benton, 

Ill., aukos Seno Vinco pra
kalbose

A.L D.I..D. kp. Johnston City, 
II)., aukos Apsigynimui

2.13

4.76

1.60

10.00

7.50
10.00

Tarasov nuleido šautuvą ir paniekinan- 
zuikiai, kur 

, kad jūs negalite i 
žiūrėti tiesiog mirčiai į akis!

—Greičiau pribaik, budeli!—atsiliepė Jo- '
T.

—A-a-a! Greičiau! Ne, dar tu palauk , I j. ^Gegužio, Chicago, m., 
1... Kada tavo kraujas išvar-Į

l .. po lašelį.
Jonąs su didele neapykanta pažiūrėjo a.ljyl.d.1

ant Tarasovo. _ „ au.
Av /"ifl’l r/mn/viici n r/t r z-i V . • v ? a ____5_______ !

4.00
5.00

Viso įplaukų $52.74

ĮPLAUKOS KOVO MĖNESIO 
.D.A. 55 kp. Rockford, Ill., 
duoklės .

, auka
6.13

j Apsigynimui 
A.L.D.L.D. 123 kp. Gary, Ind., 

auka Apsigynimui
Z______ 146 kp. Chicago,
Iii., auka Apsigynimui

kos per S. Sviružj Apsigyni
mui

Chicago, Ill., aukos per J. San-
* ■ dori Apsigynimui
Ne, aš ne Žmogus, aš oficierius! Chicago, III., aukos per S. Svi- A nei frvninrui

—Ar tu esi žmogus, ar žvėris?
Tarasov pašoko nuo krėslo, išleido šau

tuvą ir pripuolęs prie Jono rėkė:—žmo-; 
gus? ■ • - - , ru7 A 8J . H
Argi aš turiu teisę būti žmogumi? Aš tik t.ixa. "Vi^kp' I n • • • i * i — j • ■ AV • • ■ i ’ i i —•

dori Apsigynimui

2.00
9.00

10.00

27.50
6.50

įplaukos birželio mėnesį
Zeigler, Ill., K. Gudauskas au

kavo Apsigynimui
Chicago, Ill., A. Audickas, su

rinktų aukų Apsigynimui
T.D.A. *5 kp. Reading, Pa., 

duokles
Chicago, Ill., J. Janulionis au

kavo Apsigynimui
Chicago, Ill., Frank Mickus 

aukavo Apsigynimui
' ( , Viso įplaukų.

ĮPLAUKOS liepos mėnesį
T.D.A. 41 kp. Chicago Heights,

Ill., duokles 
'A.L.D.L.D. 88 kp. .Chicago 
| Heights, III., duoklės 
! D.L.K.V. Draugystė, Bayonne, 
į N. J., auka Apsigynimui 
į A.L.D.L.D. 61 kp. Courtney, 
j Pa., suaukota Apsigynimui 
j T.D.A. 41 kuopa Chicago 
I -Heights, Ill., auka Apsigyn. 
i Elizabeth, N. J., per J. Budrį 
I aukos Apsigynimui

Viso Įplaukų $32.80

SUTRAUKA ĮPLAUKŲ: y
$250.62 

52.74 
303.58 
65.05 
30.50 
18.70 
32.80

1.00

10.00

5.00

5.00

8.50

$2.00

2.00

8.70

1.00

4 >15

5.01

10.00

7.45
3.00

3.20

$753.99

Pagaliaus Tikra Proga

59.50

10.00

29.76
75.00

14.25

5.0C 
—h-----
$18.7C

Be

25.00
2.96

5 Mėty Plano Turą
ĮdSmi kelionė skersai Sovietų Sąjungą—per* miestus ir kaimus, 
ūkius ir dirbtuves — Maskvoje būsite laike lapkričio parodos.

20 DIENU SOVIETU SĄJUNGOJE, $347
Apmokėta važiavimas laivais,’ gelžkeliais, nakvynės viešbučiuose, » 
valgis, vizos. Septynių savaičių kelionė, iš New’ Yorko Į New

Yorką, vadovybėje Wolrd’s Tourists.

10 DIENU SOVIETU SĄJUNGOJE, $287
Apmokėta laivakortė, gelžkeliai, viešbučiai, valgis ir vizos. Pen

kių savaičių kelionė iš New Yorko j New Yorką, vadovybėje 
World’s Tourists.

GREAT NECK, N. Y.
A. L. D. L. D. 72 kuopos susirin

kimas bus utarninke, 2 rugsėjo (Sep
tember), Strauko svetainėj, 139 
Steamboat Rd. Pradžia 7:30 vąl. 
vakare. Visi nariai ateikit ir naujų 
atsiveskit, nes po susirinkimui bus 
diskusijos bedarbės ir demonstracijų

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS 

ir
VINCENTA RIBOKIENĖ

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

5.50ružį Apsigynimui
~ ‘ ’ ’ . Chicago,
duokles

i A.P.L.A. 52 kp. Chicago, Ill., 
duokles

III.,
Tarasov piktai suda- oficialus galiu būti! Aš carui imperato-

_ ____ ___ __ _ t Vienu puo- Pliekiau... Mušti jo. priešus kaip _
limu prišoko prie Jono, prikišo arti veido jslaukimus, taip ir vidujinius... O jūs, T,^įcl^4’<p' oya 
idūkusį savo veidą ir kraujo prisipildžiu- bolševikai,-esate pilesai. . Jus. sugriovėte a.l.d.l.d. 64 kp. Moline, m.,

—A, iš karto? Ne, mes iš jūs po lašelį
Gal būti jūs su jais dar bjauriau ei- Mduoklės”’-WlS’

riui prisiekiau... Mušti jo priešus, kaip
4.20

5.00
UŽ NEPAPRASTAI ŽEMĄ KAINĄ
NEPAPRASTAI PUIKI KELIONĖ

sias akis. gyvenimą mano tėvo, jūs pas jį viską atė-

kraują išlašinsime, po lašelį, ir gyslas iš
traukysime po kąsnelį... Povaliai, pova- 
liai po gyslelę ištraukysime, kad jūs girdė- 
tumėt, kad jausturpet, kaip jūsų gyslas 
traukiame... Akis užmerkti nori! Ne, tu 
pilnomis akimis žiūrėk, kad matytum, kaip 
aš iš tavęs tavo kraują išlašinsiu! Po la-

Tarasov paspringo piktumu. Baisiai bė; 
giojo jo akys, drebėjo apatinė lūpa. Iš ger
klės kriokė... Paskiau suriko:—Nu, šian
dien bus gana, einame!

Jonas Aleksandro vie Lomov atidarė akis. 
Tamsu. Rytas, diena ar vakaras—nežino
jo. Galvoje ūžė, kaip spiečius bičių, sun
kiai, ir povaliai sukosi neaiškios mintys. 
Norėjo surišti tas mintis—negalėjo. Jau
tė savo kūną, jautė šaltį, žinojo, kad dar 
gyvas. Kietai suspaudė galvą rankomis. 
Geriau nieko negalvoti, lai viskas galvoje 
apsiramina. Pervedė ranka per veidą, pa
juto po pirštais šaltus ir neskustus žandus. 
Taip, taip, gyvas. Vos atidarė sulipusias 
lūpas ir vos girdimai pratarė:

Į • '4na?! Argi aš žinau, ka jūs su jais pada
rėte? < ' . . ’
gėtės, negu aš su. jumis, 
tu, .bolševike prakeiktas!

—Aš ne bolševikas. •
—Nutilk! Vis tiek pat! Jūs visi bolše

vikai! A-a-a jūs! Oh, jūs
oficierių pečius per antpetis ir žvaigždu
tes! U’!... Visus sunaikinti, kaip šunis, 
visus! Odą gyvam nulupti! U!

Tarasov svyravo, atsitraukė, pakėlė gu
lintį ant grindų šautuvą ir. atsisėdo ant kė
dės. Atsikvėpė, kiek nusiramino, prisidė
jo šautuvą ir pradėjo taikintis į Joną. Jo
nas uždari akis ir kietai kietai suspaudė 
dantis. Trenkė šūvis. * Nudegino galvą, 
tartum kas adatomis per galvą subadė...

—Palauk, aš tave!...
Tarasov*įgrūdo ranką į, vieną kišenių 

portsigaro jieškodamas—ten nėra. Į kitą 
—ir ten nėra. Greitai pasikėlė nuo kėdės 
ir piktai pradėjo jieškoti visuose kišeniuo- 
se. Jonas atidarė akis, pažiūrėjo į suju- 
dusj oficierių, ir dasiprotėjęs, kad tas jieš- 
ko portsigaro, netikėtai ir nelaukiamai nei 
patsai del savęs, tarė:—Jūs jį sau į antį

Išgirdo garsą savo balso, pasijuto savyje

*

patsai del savęs, tarė: 
įsikišote.

(Daugiau bus)

7.50duoklės
____  _ . _ _ >
aukos Apsigynimui

Beloių Wis., F.šugžda, pavie
nis narys Apsigynimui duo
klių

, M. Yuozaro

_______  _ . , >, Wis., 
auka “Daily Workeriui”

A.L.D.L.D. 8 Apskričio, Wis.,
auka Jaunų Darb. Lygai

A.L.D.L.D. $ Apskričio, Wis., .
auka Apkigjpimiii

A.L.D.L.D. j 8 F Apskričio, . Wis.,' 
aūka mainierių gynimui

L.D.S.A. 36 kp. Minersville,
Pa., duoklės Apsigynimui 

A.L.D.L.D. i 39 kp. Scrdnton, >
Pa., aukos Apsigynimui ;

A.L.D.L.D. '171 kp. Aurora, ,
111., aukos Seno Vinco pra- 
Į’n] 11OQP

T.D.A. 55 kp. Rockford, Ill., 
aukos Apsigynimui

T.D.A. 55 kp. Riockford, III., 
už literatūrą

A.L.D.L.D. 29 kp. Rockford,
111., aukos Apsigynimui, 

A.L.D.L.D. 140 kp. aukos Seno
■ Vinco prakalbose
A.L.D.L.D. 35 kp. So. Bend,

Ind., aukos Apsigynimui 
A.L.D.L.D. 115 kp. Pittsfield,

Mass., aukos Apsįgypimui 
L.D.S.A. 65 kpl Rumford, Me.,
L aukos,‘-Apsigynimui ■

L.D.S.A. 106 kp.Johnston City,
111., aukos Apsigynimui

T.D.A. 8 kp. Elizabeth, N. J., 
duoklės

T.D.A. 70 kp. Benld, Ill., 
duoklės

T.D.A. 70 kp Benld, Ill., naujų 
narių įstojimo -

Benld, Ill., auka J. Yonulevich,

ŽniOgUS. Oh, A.L.D.L.D. 8 Apskričio

kalate vinis į

%

10.00

2.05

5:00

5.00

i 12.85

5.00

5.00

7.00

7.50

30.00

1.63

5.00

8.25

20.00

11.25

25.00

6.00

5.00

11.40

2.20

Sausio mėnesio x 
Vasario mėnesio 
Kovo mėnesio 
Balandžio, mėnesio 
Gegužio mėnesio 
Birželio mėnesio 
Liepos mėnesio

Viso per septyniųs men.
IŠMOKĖTA PER SEPTYNIS MĖN.
Už narių štampas Apsigynimo

Distriktui Chicagos 181.00
Persiųsta aukos Apsigynimo

Distriktui Chicagos- 120.65
“Vilniai” už knygų spausdini

mą ir konstitucijų 24,6.02
Už penkias “Vilnies” skaityto

jų prenumeratas
Už kun. Olšausko knygutes
Teismo išlaidos Apsigynimo 

reikale išmokėta
Seno Vinco maršruto dalis

skolos atmokėta 139.67
2.00 i J. Baltūsiui, Chicago, Ill., pa

skola atmokėta
V. Ahdriuliui, Chicago, Ill., 

kelionės išlaidos ;
Ofg. A. Aimanui už važinėjimą 

po pietų III. valstiją
•Raštinės išlaidos, krasaženk- 

liai, popiera, juodylas
i. Viso išmokėta $903.81
Įplaukos septynių mėnesių 

buvo . 753.99
Trūksta palyginant išlaidas su

Įplaukomis 149.81
Nemokėtų bilų turime drg.

Senam Vincui t 50.00
Padengtas, trūkumas V. V.

Vasio 149.81
Praeitų metų trūkumas pa

dengtas draugų 56.00

Su 1 d. rugp., 1930 m., viso 
trūksta $255.81
Draugai ir draugės aukautojai ir 

rėmėjai Apsigynimo, kurių gal ne
teisingai paskelbta suma pinigų ar
ba šiaip kokią klaidą patėmiję, pra
neškite mums į raštinę, mes ją ati
taisysime. . .

Taipgi yra nemokėtų bilų, pada
rytų Nacionalio Centro ir Chicagos! 
distrikto už spaudos darbus “Vilnies”; 
spaustuvei, kurias turėsime mes visi 
bendrai padengti, nes darbas buvo 
atliktas—$228.95, Tarptautinio Dar-J 
bininkų Apsigynimo reikale.

Sekr. V. V. VASYS, , 
3116 So. Halsted St.,

Chicago, Ill

IŠVAŽIAVIMAS Spalių (October) 15 dieną 
Laivu MAURETANIA ir Spalių 25 d. Laivu EUROPA

atidėliojimo rašykite, telefonuokite arba ypatiškai kreipkitės 
del platesnių informacijų; .

WORLDS TOURISTS
175 Fifth Ave., New York City

Parduodame laivakortes į visas pasaulio dalis
Telefonas: Algonquin 6656
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SACCO AND VANZETTI

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, VictrolaRadiolos

TORONTO, ONT., KANADA

A.L.D.L.D. ŽINIOS
na daug rū

<uopų susirihkimuo Vardas

Miestas State

A*®

prisitaikyti 
kreipkitės

together with 
revolutionary

the bucket, 
into the well

Camp 
Yetta

from 
issue

Satan got hold of Fuller 
He locked him ,up in a cell 
He told him not to murder 
Not even down in
Ting-a-ling-a_-lingra-ling-ting 
ling-a-ling
Spanish guitar

Sulig 
taipgi 
me,

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pasakantis, O.D

He played on his 
plink-plink. .

children
$ome of us 

older will be

" i, Jis ne' tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačia

desecrated the Amer-. 
Flag” by refusing to ac- 
the American Flag a..„ 
it to fly over the camp, 
were sentenced to three 

fifty dol-

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

Van 
was attacked by 

of 1,500 thugs —, the

Last Thursday ni$ 
WIR children’s Camp 
Etten< N 
a mo 
KKK and the American Legion. 
These tools of the bosses tried 
to set fire to the camp because 
they did not want the workers'

Bell Phone, Poplar 7545

. A. F. STANKUS
GRABOR1US-UNDERTAKER

all class-war prisoners

are 
are 
and 

father and Barto 
fought and fell

children to be taught about the 
class struggle. This mob was 
“stopped” by 17 sheriffs and 
highway-poliemen who kept the 
mob back with their guns. The 
only reason why the sheriffs 
and poliemen, who are also the

kiau lankytis Į tas paskaitas, 
nes tik apsišvietę ir susiorgani
zavę pasieksime pergalę ant 
kapitalistų klasės ir išnaudoji
mo sistemos. Taipgi ir ant 
kunigų skleidžiamos tamsos 
voratinklių.

Toronto Jaunesnis.

mat, kiek kompanijos 
ii rūpinasi maihierių li- 
Jei būtų nevaręs dirb

ti iki žaizda pilnai stigys, ne
būtų reikėję tokias kančias 
kęsti.

Draugas Čižauskas yra na
riu Lyros Choro, A. L. D. L. 
D. ir S. L. A.

Rugpjūčio 17 d. tūlas lietu
vis, įkaušęs brogos. bandė 
skustuvu pasipjauti. Nepavy
ko. Dabar perpjauta gerkle 
guli ligoninėj. Pasveiks., . .

laikytame susirinkime nu 
, kyiesti Aido Chorą ii

Fuller fell into 
The bucket fell
The workers cut'.th'e rope of the 

bucket
And fuller he landed iri— 
ting-a-ding-a-ling—ting-a-ling- 
h-ling-yo ho! ho.! ho! _ ' 
He played on his Spanish guitar 

pl ink......'..

2nd 
72G 
3rd 
923 
1’215 South 2nd 
Franklin & Vine

išbalzamuoja ir laidoja namlrailui ant 
▼Hokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarti avimo ir už žemą kainą. nuliūdimo 
valandoje Saukite* pat mane. Paa M*n« 
galite gauti lotus aut visokių kapinių kuo- 
veriausioiie vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

6102 Grand Avenue 
(Kampas TJkrmont jLtmhn) 
MASPETH, L. I., N. Y. 
Telephone, Juniper I7M

;L. D. 17 kuopos, bet pastaruo 
!ju laiku buvo iš abiejų organi 
Izacijų pasitraukęs. Ar Juo 
[zas, “surimtėjęs,” gris prie Ly- 
ros Choro ir A. L. D. L. D. 
'ateitis parodys.

Rugpjūčio 23 d., einant 
gelžkėliu namo iš darbo, pati
ko nelaimė Leo Dabulį, 18 me
tų. Labai sužeista kairioji ko
ja, nuo kelio iki riešelio giliai 
perkirsta/ Viena ausis veik vi
sai atplėšta ir šiaip labai su
krėstas. Randasi Locust Mt. 
ligonbuty. Kaip likosi sužeis
tas, jis neatsimena.

ror a crime 
committed. The 
them of robbing 
watchman.

We comrades, 
the rest of the 
workers know that Sacco and 
Vanzętti’s only crime against 
the capitalist is that of organ
izing the workers.

Our two comrades fought and 
died to better the conditions of 
the workers, to do awray with 
the bosses’ government and

All of us Comrades must 
show our revolutionary pioneer 
spirit by taking part in the 

' International Youth . Day de
monstrations .which are being' 
held all over the* country.

WE DEMAND!'
NOT A CENT FOR BOSS- 

in the1ES’ WARS! 'ALL WAR 
stood i FUNPS TO BE TURNED IN

TO RELIEF MONEY FOR 
THE UNEMPLOYED 
THEIR FAMILIES! — 
FOOD AND CLOTHING 
THE CHILDREN OF 
UNEMPLOYED!

manote daryti tame klausime 
—rengsite prakalbas, ar ne ?

Teatras, kurį mokinasi drau
gai maspethiečiai—dvi kome
dijas—gal nebus galima suvai
dinti visose Apskričio kolonijo
se. Dalykas tame, kad neku- 
riose vietose jau pirmiau buvo 
loštas.

Sekr. A. Matulevičius.

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: *

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

Aš> žemiaus pppiraSęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonitaft 
man prisiųsti JJĘBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

comrades- whose ’material .will 
be accepted for publication. As 
a prize you will receive a get 
of beautiful postal cards just 
received here from, the Pioneers 
of the Soviet Union 
enter the contest, 
material tonite!

Comradely

' ' > words—I’ll be- 
ting-a-ling’-a-ling—ting-a-ling- 
a-ling’-yo ho! ho! ho!

Spanish Guitar

Sacco-Vanzetti Paminėjimas

Rugpjūčio 22 d., 650 Bay 
St., atsibuvo masinis mitingas 
paminėjimui nužudytų darbi
ninkų, Sacco ir Vanzetti. Po
licija mitingą pražiopsojo ir 
'neišardė, kaip kad išardė per
eitą metą. Priežastis tame: 
garsinta, kad mitingas bus ko
munistų salėje, o Komunistų 
Partija yra legalė partija Ka
nadoje ir policijos draudimo 
nepaisė, išduodama svetainę 
mitingui del Kanados Darbi
ninkų Apsigynimo Lygūs. Mi
tingas rengtas Lygos j vardu. 
Keletą savaičių prieš šį mitin
gą buvo kreiptasi į visas esan
čias ^Toronte svetaines mitin
gui, bet negauta, nes policija 
keliomis savaitėmis anksčiau 
buvo uždraudus Šiam mitingui 
svetaines išduoti. O komunis
tų svetainės ji neišdrįso užda
ryti del to, kad komunistai ko
voja su policija teismuose už 
svetainės uždarymą. Komunis
tai jau turi tris teisme bylas 
su Toronto policija, tik teis
mas bylas atideda tolyn, neš 
varnas varnui akies nekirs. 
Mitingas visaip pavyko, žmo
nių pilnutėlė salė prisirinko, 
net stovėti daugumai prisiėjo. 
Mitingą atidarė Kanados Dar
bininkų Apsigynimo Lygos se
kretorius dr. Smithas. Orkes
trą išpildė Internacionalą. Mi-X 
nia atsistojo pagerbti draugus

This is a song that was writ
ten by some Pidiieers at the 
time of the death of Sacco and 
Vanzetti. It was written about 
Fuller, who vtais the governor 
of Mass. State and the tool of 
the bosses.

sent , with our fathers and 
brothers to fight for thb bosses, 
to get more profits for them. 
In the war upon the USSR we 
will be called upon by the bosses 
to go to fight against the work
ers’ Fatherland, the government 
where there are no bosses and 
where there is no child exploit
ation ; the government that iš 
the torch, the inspiration of the 
workers , in every country, 

answer must be a refusal 
to give our lives for bosses’

jūs, draugai
aplaikėte

Dcai' Comrades:
We have no letters 

workers’ children in this 
because the readers don’t write.

you write, there will be 
correspondence printed.

The Editor
/. Trauber.

GEORGE MASILIONIS
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

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

Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.
reikalavimo, šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinčja- 

kaipo užsakymus (orderius).

Kurių- Jūs Pageidavote

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

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Rugįjūęio 22 d. Lyros Cho 
ras 
tarė 
Wilkes-Barre, kad, atvyktų pas 
mus su operetę “Pępita.”

Jei Aidąs pąkvietimą pri
ims, kviesime A. L. D. L. I). 
17 kuopą bendrai rengti.

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & Noble Streets . 
3rd & Noble Streets 
5th & Fairmount 
7th & Green 
7th & Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard

3. Front & South
& South 
South 3rd 
& Catharine 
South 3rd

Rugpjūčio .23, d. ap’šiveęb 
Juozas Vadviievičius.ęų M. Mi- 
liauskiute j§ Kingstono. Juo 
zas ilįą laiką dainavę Lyroj 
chore, priklauso prie A. L. D

Apie trys mėnesiai atgal, 
nuo alkoholinių gėrimų mirė 
A. Morkūnas, 29 metų. Praei
tą rudenį mirė net trys mote
rys nuo naminio raugo. Visos 
dar buvo jaunos.

Tiek miršta nuo to nelemto 
skystimo, rodos, turėtų , būti 
pamoka kitiems, vienok nepai
so to baisaus pavojaus-^-geria 
lenktyniuodami, jauni ir seni.

VARDU

Mandelo

Sacco įr Vanzetti, taip pat ir 
visus kitus kritusius revoliucio
nierius nuo kapitalistinio tero
ro. Penki kalbėtojai keturio
se kalbose kalbėjo: anglų, ru- 
8^ . Raibomis.
Buvo graži programa: rusų 
choras sudainavo laidotuvių 
maršą. Įspūdingiausią kalbą 
pasakė draugas Time Buck, 
vyriausias organizatorius Ka
nados K. Partijos; jo kalbos 
klausant, ašaros veržiasi iš 
akių. . šis draugas labai daug 
yra nukentėjęs Kanadoje nuo 

nuo su-

The following is a part 
letter that was sent from 
co to his son:

“....But rempmber always, 
Dante, in the play of happiness, 
don't you use all for yourself 
only, but down yourself just 
one step at your side and help 
the weak ones who cry for 
help; help the persecuted 

^the victim, because they 
jbour better friends, they 
your comrades who fight 
fall as your 
(Vanzetti) 
yesterday for the conquest of 
the joy of freedom for all the 
poor workers. In this struggle 
of life, you will find more love 
and you will be loved....”

The following is an extract 
from Vanzetti to Sacco’s son:

“... I tell you now that all 
that I knew of your father, he 
is nqt a criminal, but one of 
the bravest men I ever knew. 
Soma day, you will be able to 
understand what I am about to 
tell you; that your father has 

sacrificed everything dear and 
Sacred to the human heart and 
soul for his faith in liberty and 
justice for all.
i /‘....That day, you will be 
T^roud of your father, and if 
you come brave enuf you will 
take his place in the struggle 
between tyranny and liberty 
and will vindicate our names 
and our blood...

yours,
Trauber,

Editor Pioneer Corner

’Svarbiausias dalykas, tai 
bus tas: Apskričio komitetas 
šaukia visų Apskričio ribose 

i esančių kuopų konferenciją, 
kuri įvyks 21 d. rugsėjo, “Lai
svės” svetainėje, 10 vai. ryte. 
Kiekvienos kuopos valdyba 
prašoma prisiųsti po vieną ar 
du atstovus į šią konferenciją, 
kur bus išdirbti planai, kaip 
ir kokiu būdu gauti daugiau 
narių į A. L. D. L. D. ir dien
raščiui “Laisvei” naujų skai
tytojų.

Manau, visiems jau 'yra ži
noma, kad mūsų politiniai i policijos kankinimų 
priešai mūšų spaudos naudai'mušimo sirgo net 4 mėnesius 
pikniką įskundė ir jisai neį-( 
vyko Willicks i farmoje, 1 
svetainėje ir^ žinoma, iš tos 
priežasties mes turėjome nuo
stolių, ir kuopos tuo klausimu 
aplaikėte po laišką, ką Apskri
čio komitetas mano daryti ta- 
ipe klausime. Apskričio komi- 

’ tetas nemano praleisti šio įvy
kio tylėjimu, bet legaliu būdu 
surasti 'skundikus ir išreika
lauti viešų parengimų; bei pra
kalbų laisvę, kad daugiai) Lin- 

ideno policija’neardytų paren
gimų ir nedarytų organizaci
joms nuostolių. Šis žygis Ap
skričio komitetui lėšuos pinigų, 
tai prašomev kuopų paremti 
mus šiame darbe, nes jis liečia 
ne vien tik 11 Apskritį, bet ir 
visas mūsų organizacijas New 
Jersey valstijoj.

Nepaisant, kad. 17 d. rug
pjūčio šnipai įskundė Apskri
čio parengimą ir jisai nebuvo 
galima laikyti Willicks farmo
je, bet II Apskritys rengia ki
tą pikniką toje pačioje vieto
je 7 d. rugsėjo; tai bus pirmu
tinis žygis išbandymui viešų 
parengimą laisvės arba pra
džia kovos su šnipijada ir mie
sto reakcionieriais, šiame pa
rengime bus tie patys chorai 
ir tasai pats kalbėtojas, taigi 

I matysime, kas iš to išeis.
Sukėlimui “Laisvės” vaji- 

jiiinkams kapitalo puikiai pasi- 
jdarbavo draugai lindeniečiai, 
ypatingai drg. Užkurėnienė, 
kuri viena pardąvė laimėjimo 
tikietų už suvirs $50; draugai 
lindeniečiai patys vieni sukėlė 

Rugpjūčio 25 d- apsivedė M.; išviso $89.21, už ką, varde Ap-į 
Maknauskienė su Miku Okus. skričio; tariu jiems širdingą 

-:- -h ' -i,. ( . !ačiu. (
' Packer No. 2 Lesykloje, Le-1 Kuopos a įi Iii į ketuose laišku- 

alva. high Valley Coal Co., ; likosi čiuose matysite, kuriomis'die- 
Fountain užmuštas-Adam Miller, 40 me- nomis jums yra paskirta mar- 

Keliaš die- tų. Liko moteris su 7 vaikais, šrutinėš prakalbos drg. Seno 
! Shenandoah City kasykloje,; Vinco.J Malonėkite paimti 
Readingo kompanijos, sužeidė jum paskirtomis dienomis sve- 
S. Karalevičių ir J. Matusevi- taines ir patys rūpinkitės su 

čių. i plakatais, žinoma, nepamir-
i Lehigh Coal ir Navigation skite pranešti Apskričiui, ką 
Kompanijos No. 9 kasykloje, 

i arti Tamaqua, anglis puldama 
sunkiai sužeidė T. Berosnick. 
iLabai sudaužyta galva ir su
daužyta nugara.z Veikiausia, 
imirs.
I Tos pačios kompanijos No. 
*6 kasykloje anglis užgriuvo ir 
|sužeidė JohmKroch.
j Silver Creek kas., New Phila- 
delphijoj, elektros viela užmu
šė J. Barauską. Viela nebuvo 
gerai prišriubuota, atsiliuosa- 

ivus nusviro žemyn, palietė Ba
rauską, kuris operavo anglies 
I vagonėliams traukti motorą. 
- Tai tik dviejų dienų, rug
pjūčio 21 ir 22, nelaimės. O 
kiek tokių nelaimių įvyksta! 
Kuomet dabar kasyklos pradė
jo dirbti, tai nėra tos dienos, 
kad neįvyktų nelaimės.

Kad apsaugoti mainierius 
nuo baisių nelaimių, nei kom
panijos, nei unijos viršininkai 
nesirūpina/ S. V. Ramutis.

On Sept. 6th, 1915, there was i Rugpjūčio 19 d. numirė El 
į held in the city of Berne, jzbieta Balčienė, 38 metų. Mir 
i Switzerland, • a conference of ties priežastis—naminiai svai 
;youth delegates from all over-galai.
I the world. This conference, 
'presided over by Karl Lieb- 
jknecht, was held when the 
i World War was at its height.

The delegates at this confer
ence had come together for the 
purpose of discussing the Wal

land how it affects the workers 
and young workers of the 
world.

At this conference it was de
cided that from then on, every 
Sept. 6 the revolutionary youth 
of the world would ętage de
monstrations against the War' 
danger. And so we have the 
International Youth Day De
monstrations which are going 
to take place in every part of 
the world this Sept. 6th.

Comrades! International 
Youth Day, this year, is more 
important • than ever before. 
Now we can openly see the 
preparations of the bosses for 
a united attack against the 
workers’ fatherland, the USSR; 
and also a war amongst the 
bosses themselves to redivide 
the markets and colonies. How 
does all-this affect us???

In ’the last war, tfie children 
played an important part by 
taking the place of the men, 
who had gone to the front, in 
the factories; by .selling mil
lions of dollars worth of liberty 
bonds arftl collectings beach pits 
for gas masks and etc. In this 
coming war the bosses will use 
the workers’ children more 
than ever before 
who arc a bit

establish a government like the or) 
one in the Soviet Union.

Every revolutionary worker 
and worker's child has definite 
task to perform. We must car
ry on the fight of our comrades 
į^fi-eo and Vanzetti!

At present there are many 
Workers and workers’ children 
who are being persecuted by 
the bosses every day. We have 
the case of Harry Eisman who 
is at present serving sentence 
of 6V2 years for having parti
cipated in workers’ demon
strations and picket-lines; for 
having fought for better school 
conditions for workers’ child
ren, etc. We have the cases 
of six young workers in Atlan
ta who are facing the electric 
chair merely because they tried 
to organize the Negro and 
White workers of the South. 
We have the case of Foster, 
AWnor, Amter, and Raymond, 
k) What are we going i 
?ibout it?..We must organize the 
workers’ children into the YP- 
A. We must demand free food 
and clothing for the children of 
unemployed and better condi
tions for all workers’ children. 
We must demand the release of ;camps 

worker.' 
rates, 
so that 
rest in 
phere..

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu: . ’ l j

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

We must, demand that the 
workers fhruout the U. S. bilions of dollars set aside by 

The two girl Pioneer leaders^ | the government for war materi- 
Mabel Husa and Ailine Holm, jais, be turned into relief for the 
who were arrested last week Tor ; unemployed, 
having 
ican 
cept 
allow 
They 
months in jail and 
iar fine!

They attempted to terrorize 
the workers’ children 
camp but our comrades 
their ground!

Last year the same 
happened at the Pioneer 
in California, and 
Stromberg (the Camp Direct- 

a YCL member who is 
I only 19 years of age, was sent
enced to 10 years imprisonment 
far having flown the Red Flag 
over the Camp. > 

The Van Etten Camp was
• one of the 17 WIR Camps that 
I are conducted thruout the USA 
' this summer. Now that the
season is drawing to a close, I 

! it is necessary for us to under-1 
stand the importance of the; 
WIR Camps. 

These camps
• in order 
■ children, 
, mentally to become better figh- i 
i ters for the working class.,
These camps were con-; 

I ducted in order to combat j 
! the bosses’ propaganda taughbi 
in the schools during the winter,' 
and their “charity” camps and I 
scout camps during the sum- kiai serga. Dirbant kasykloje, 
mer. 'sužeidė galVą. Kompanijos

These of us who have been 1 daktaras, kiek apgydęs, varė 
to do at the WIR Camp this summer' dirbti. Kadangi žaizda dar 

must join the YPĄ! They must^pebuvo užgijusi, Laj, gavotsul- 
Į become better fighters as a re- ferinio vandens ir pradėjo la
wsuit of their camp training. jbiau skaudėti, ištino gal .... 

We must help build the WIR,Tuomet nuvežė 
Į camps so that next summer, ^prings ligonbutį 
i we can have three times 17 nas buvo be sąmones 

and can take more i Tai 
children at lower jdaktar 

or even free-of-charge, fkimų. 
they too, may enjoy 
a working-class atmo

TO ALL PIONEER 
CORNER READERS

Dear Comrades:
We are going to conduct a 

contest for the next two weeks. 
All comrades are invited to send 
in articles on their school or 
playground conditions. Puzzles 
and poems will be welcomed 

^Iso. DON’T FORGET! Even.Unle 
ire conducted pietines and workers’ cartoons 

to train the workers ,wj]j accepted. We are off- 
Loth physically and , C1-įnfr very special prize to all -

Agitacijos Mėnesis ir Kiti 
Dalykai

Antro Apskričio komiteto 
posėdis įvyko 24 d. rugpjūčio, 
kuriame apsvarstėme bėgan- 

Ičius dalykus ir agitacijos mė- 
! nėšio darbuotę. Agitacijos mė
nesio visas 'informacijas ir ką 

(Apskričio komitetas yra pasi- 
brėžęs veikti 
kuopų sekretoriai 
ląįšk.ais, kuriuose patiektą yisi 
planai, ir kuopą susirihkimup- 

!se tie Įąiškai turi .būt, skaito
mi ir dedamos pastangos, kad 
visi planai, Apskričio patiekti 
kuopqms, būtų ' gyvenimam į- 
vy kinti.

Jo ši kalba buvo pirmutinė po 
bet j ligos; jam kalbant, norėjo įsi- 
" .maišyti bjauriausias žvalgybi

nis vardu Nursi, kuris atsižy
mėjo Toronte darbininkų .per
sekiojimu, bet draugas Buc- 
k’as jam taip užvažiavo savo 
kalboje, kad tas žmonijos iš
gama spruko per duris. \Ma
nyta, .kad tas sutvėrimas savo 
gaują atves mitihgūi išardyti, 
bet matytis leidimo negavo nuo 
savo ponų judos darbą plikti, 

j Šio mitingo reikšmė yra dar ir 
tame, kad Toronto policijos 
viršininkas generolas Dreippe- 
ris per nosį gavo, nes jis pa- 
skėlbė visai Kanadai, jog kol 
jis yra viršininkas, komunistai 
viešų mitingų neturės; svetimo
mis kalbomis kalbėti neleis, o 
čia kalbėta net keturiomis kal
bomis ir jani ‘kailis pertas. 
Draugai komunistai nepabijo
jo policijos ir jos sieną pralau
žė. Prie progos tuniu ir tai 
paminėti, kad šiame mitinge 
iš lietuvių nedaugiausia buvo. 
Aš žinau daug draugų, kurie 
žinojo apie mitingą ir gražaus 
laiko turėjo, o neatėjo į mitin
gą. Draugai, tas nedovanoti
na yra. Mitingas pasibaigė su 
didžiausiu ūpu minioje. Daug 
išplatinta darbininkiškos lite
ratūros.

Pastaba: Komunistinėj sa
lėj, 650 Bay St., atsibūna kas 
subatą ir nedėldienį paskaitos 
visokiose darbininkiško auklė
jimo temose. Visi lietuviai 
darbininkai, yra kviečiami tan-

On August 22, 12 midnite, 
three years ago, the lives 
of two revolutionary work
ers, comrades Sacco and Van
zetti, were burned by the cur- tools of the bosses, stopped the Our 
rent of an electric chair. mob is because they were

After having awaited re-trial • raid the burning of $he camp' profits 
for seven years in a dirty dun-1 would arquse the anger of the 
geon Sacco and Vanzetti were 
tried by Judge Thayer of Mass- 
acjjMxsetts. They were sentenced 
to *death!
k Our two comrades were tried 

which they never 
bosses accused 
and killing a

DIDŽIAUSIA UETUViy APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis, 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. T ‘ , 
Ameriką pagarsėjusius

Urlfo Lai Tabs
yra tai kanuolS prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimu—kuris žmogui pagami- 

’ „ ’ipesčių ir sunkių ligų.
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N? Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Fuller he landed in Hades
He met with an awful whack

AND 'He stepped on a red hot shovel 
FREE And shouted the

FOR
THE He played on hi 

plink-plink.
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PRANEŠIMAS MOTERIMS
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' Puslapis šeštas

’darbuotis darbininkiškame ]’u-1 Tč<T> A NTTIA AI
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T
IPASIRANDAVOJA puikus ir dide- 
j lis frontinis kambarys, su visais 

’"I parankamais. Solob, 345 Grand St.,
1 lubos, Brooklyn, N. Y . 205-7

Pirmadienis, Rugs. 1, 1

ba susikalbėti. Kreipkitės sekamu 
adresu: F. Alešiūnas, 95 Warwick 
St., Newark, N. J. 205-10 ^Telephone, Stagg 9916

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

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

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

* SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

2222 Market St., Philadelphia, Pa. 
Prasidės Labor Day 

Pirmadienį Rugsėjo 1 d.
SOVKINO

“SENOVĖ'IR NAUJOVĖ”
Eisensteino paskiausias dviveikalis., 
Judis. . .ypatingas daugeliu atžvilgių.

! Priedinis pritraukimas:
“DAYDREAMS,” H. G. Wells

PARDAVIMAI
PROGA FOTOGRAFAMS

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

Sekcijos Vakarėlis 
“laisvės” Svetainėje

i šios savaitėsšeštadienį, “Lais- 
įvės” svetainėje, turės linksmą 
vakarėlį šešta Sekcija Komu
nistų Partijos. Užtikrinta ge
ra šokiu orkestrą; ivalias bus 
revoliucinių dainų; į 

sakys žinomi darbininkų va-j 205 B. Centre St., Mahanoy 
dai ir studentai iš Darbiniu-1 
kų Lavinimo Mokyklos, 
rengimo - pelnas skiriamas 
mokyklai.

Įžanga tiktai 3o centai.
Ikietus išanksto pasirūpinkite iš 
Išėstos Sekcijos raštinės, 68 
Whipple St., prie Broadway, 
Brooklyne.

Drg. Tosteris Šaukia Rinkt Demonstruokite už Bedarbių 
Piliečių Parašus Apdraudos Pensijas!

Drg. Wm. Z. Foster, Ko-' Visi darbininkai ir 
munistų Partijos kandidatas į i biai šiandie, 
New Yorko valstijos guberna- 1 
torius, šaukia iš kalėjimo, kur monstraciją, 
jis įmestas trims metams už 
bedarbių reikalų gynimą:

“Eikite rinkti piliečių para
šų, kurie reikalingi, kad visi 
mūsų kandidatai galėtų būt 
padėti- ant rinkimų baloto! 
Lankykite darbininkų butus— 
tai yra vienas iš sėkmingiau
sių propagandos būdų, 
bai svarbus yra dalykas kiek- bo diena. 
Viename distrikte New Yorko privalome ir tą dieną savo tik- 
valstijoj turėti vietinius mūsų slais išnaudoti—iš buržuazinės 
kandidatus ant rinkimų balo- 'šventės padaryti didžiausių į 
to; perjuos galima iškelti vie- masinių demonstracijų dieną, į 
tinius, kaip ir visos šalies klau- kovai už Komunistų I aitijos Kn'nvnnnsizTQ
simus, labiausia rūpimus dar-; parūpimą socialės apdraudos " P . J
bininkams, ir tiesioginiai atsi-jbilių, kuriuom yra reikalauja- 
liepti į darbo žmones.” ma apdraudos įstatymo—Pen~ jturinti 75 krautuves Didžiaja-

Pastebima, jog kai kuriuose jsijų visiems bedarbiams, ser- 
distriktuose dar toli gražu nė- įgantiems, nusenusiems, sužeis- 
ra surinkta pakankamas pi-j tiems ir šiaip negalintiems 
liečiu parašų skaičius; o beli-įdirbti darbininkams, 
ko tam jau tiktai desėtkas die- ' Demonstracijos pi 

Reikia pasmarkint įval. dieną.
‘ i, kad ga- ' Demonstruokime, kad visi 

~ į karui ir ginklavimuisi skiria- 
į oficialius i mi pinigai būtų pervesti į be

darbių šelpimo fondą; masi
niai reikalaukime, kad iš tų

Į pinigų ii 
kįįpitalistų būtų sudarytas 
penkių bilionų dolerių ap
draudos fondas, kurį kontro
liuotų ir iš kurio pensijas

I skirstytų pačių bedarbių ir 
j dirbančiųjų komitetai—bent 
į po $25 į savaitę kiekvienam, 
kam sulig biliaus priklauso

Areštuotas, jis pa- pensija.
Unijos ir visos kitos darbi

ninkiškos organizacijos turi 
maršuoti į demonstracijos vie
tą su savo vėliavomis bei su 
didžiausiais plakatais, su pa
rašais, išreiškiančiais bedarbių 
ir dirbančiųjų reikalavimus.

Toj demonstracijoj, apart
pensijų bedarbiams, bus reik a- 4ima. L 
laujama ir 7 valandų darbo gOms trims kompnhijomš po 
dienos, 5 dienų darbo savai- Loffo kontrole, komunistai ir 
tės; bus protestuojama prieš lygįečiai juo labiau žada pa- 
skubinimo sistemą darbavietė- smarkinti savo veikimą tarp tų 
ise ir abelnai prieš kapitalisti- dirbtuvių ir krautuvių darbi

ninkų ir tarnautojų.

bedar- 
, pirmadienį, trau

kite j Pirmosios Rugsėjo de- 
Union Square, 

New Yorke. Prddžia 12 vai. 
dieną. Nėra jokio pasiteisini
mo išlikti namie nuo tos de
monstracijos už bedarbių ap
draudos pensijas, arba taip 
sau kur pakampėmis zulintis 
bei asmeniniai linksmintis, 
šiandie yra oficialė Amerikos 

La- buržuazijos skirta švente “dar- 
Bet mes galime ir

nų laiko.
parašų rinkimo vajų, kad ga- j 
Įima būtų įdėti visus mūs Par-! 
tijos kandidatus į 
balsavimų sąrašus.

12

auuciiujiniu sviuuiciu ciuivdu.
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Loft Užvaldė Dvi Dideles

Pa
tai

Loft saldainių kompanija,

me New Yorke, nupirko Hap
piness ir Mirror saldainių aš
tuonis desėtkus krautuvių. Tai 
bus didokas saldainių trustas, 
kurį kontroliuos Loft kompa
nija, nors joje nemažai turės 
Šerų ir buvę savininkai Hap
piness ir Mirror biznių.

Loft, Happiness ir Mirror 
saldainių kampanijos per visas 
tris parduodamo už 18 milionų

ir specialių mokesčių iš Į dolerių saldainių per metus.Antru Kart Išmušė Langą, 
kad Vėl Patekt, Kalėjiman

Benamis ir bedarbis George 
Kyriako, 30 metų amžiaus, 
plyta išmušė langą šaldytuvų 
krautuvės, 248 S. Broadway, 
Yonkerse, N. Y., kelios savai
tės atgal,
siaiškino teisėjui, kad jau se
nai neturįs nei darbo, nei duo-( 
nos, nei pastogės, nei pinigų ; 
todėl tyčia išbeldęs tą brangų ; 
didelį langą, kad būtų areš
tuotas ir pasiųstas kalėjiman,' 
taip kad galėtų pasimaitinti,i 
ramiai pamiegoti ir pasilsėti.1 
Jis buvo nuteistas 30 dienų į j 
East View kalėjimą.

Atbuvęs bausmę, jis prade-1 
jo darbo jieškoti, o jo nesu
rasdamas, kęsdamas badą ir 
neturėdamas jokios prieglau-j 
dos, vėl nusprendė pasistengt nę racionalizacija, 
užsitarnaut kalėjimo. Priėjęs Visi urmu į Union Square i 
prie tos pačios krautuves lan- demonstraciją pirmadienį!—j 
go ir matydamas tą patį po--šaukia Darbo Unijų Vienybės! 
Bemaną, jis vėl drožė plyta į i Lyga.
stiklą ir sukriušino langą; ir į------------------------

v • • _ , '• o areštuotas. Dar Workers’ School 
nežinia, kiek dabar tas varg-1 ,
šas gaus kalėjimo nuo teisėjoj Kursai Atsidaro 
G. Nolano, kuris spręs šią an-| 
trą jo bylą.

Kuomet tos trys kompanijos 
atskirai bizniavojo, jų darbi
ninkai, darbininkės ir tarnau
tojos buvo labai išnaudojami; 
jų apmokėjimas buvo vienas iš 
pačių pigiausių. Dabar, nea
bejotinai, bus įvestas ’dar di
desnis išnaudojimas tose sal
dainių dirbtuvėse ir krautu
vėse.

Komunistų Partija ir Darbo 
Unijų Vienybės Lyga jau se
nai rengia mitingus prie įvai
rių saldainių dirbtuvių vartų, 
raginant darbininkus ir dar
bininkes organizuotis ir kovo
ti, prieš vergišką jų išnaudo- 

Dabar gi, susijungus vi-

BROOKLYN LABOR LYCEUM

kursai 
26-28 

Yorke.

šį mėnesį atsidaro
Workers’ Mokykloj,
Union Square, New
Mokykla dar tinkamiau negu 
pernai pritaikyta praktiškiems 
darbininkų judėjimo reika
lams. Be kitų kursų, bus pa-

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

KAINOS PRIEINAMOS.

PARSIDUODA labai pigiai bučerne 
ir grosernė, puikioj vietoj, pačiam 

lietuvių centre. Pardavimo priežas
tis—italui labai sunku išmokti lietu
vių kalbą, o lietuviai nori savo kal

LIETUVIS

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

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

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas: •

J. JESKEVIČ1US
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

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI GE
RI AUSI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
šaukitės pas i

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Telephone, Greenpoint 2320

1 GARŠVA
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1 Abalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau- senai matėmesi. 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

T

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 MALIORIŪS
DAUBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja Ir 
numaliavoja viso- 
k iua paveikslui 
Įvairiomis b pal- 
romin. Atnaujina 
lenui ir krajavui 
ir sudaro »u 
amerikoniškai*.

TELEFONAS!
TRIANGLE 1450

Kreipkite! i i u o 
adreru i

JONAS STOKES
17S Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(■UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avsniie) 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENG1S . '

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

skir- 
skir-4 

s at-
Darbą 
kreip-

mausiu

Patarnauju visiem be 
tume. Tolumas del man 
tumo nedaro. Mano o 
daras dienų ir naktj 
atlieku gerai. Reik? 
kites pas mane, o 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

-Kruvinas Policijos Darbas 
Bedarbių Mitinge ’

Demonkratų Tammany Hali matįniai dėstoma komunizmo 
valdžia tiesiog pašėlo, kad 
Darbo Unijų Vienybės Lyga ir 
Bedarbių Taryba turi tokius dėįimo istorija, leninizmas ir 
skaitlingus bedarbių mitingus i desėtkai įvairių kitu kursu> 
prieš vadinamą “nemokamąjį lKiek darbininkas yra jau pa- 
darbo_ biurą, kurį New Yorke bengęs išsilavinime bei supra- 
jsteigė grafteriai politikieriai. itime, tokio atatinkamo augš- 
Penktadienį demokratų valdi-ičio kursus jis ga]i pasirinktL 
ninkai užsiundė dideli būrį į Yra kursai patiems pradi- 
specialiai ginkluotos policijos injams, kaip ir pusėtinai paki- 
ant demonstrantų minios. Po- ]usiems teorijoj darbininkams. 
Įleistai puolėsi mitingo daly- Labaį praktiškai yra sutaisyti

Z“ , vari- kursai

pagrindai, marksistinė ekono
mija, Amerikos darbininkų ju- 

; ir

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842

Jau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo SavaitinĮ Laikraštį 

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos ir

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

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

VIDURIAI UŽKlETEJę
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

vius daužyti buožėmis, 
hiais krumpliais ir bliakdže- 
kiais; o parkirstūs ant gatvės 
darbininkus žvėriškai spardė. 
Daugelis bedarbių ir darbinin
kų sužeista; keli areštuoti; ta
me skaičiuje jūrininkas be
darbis Spector ir Christensen. 
Spectoriui skirta dvi dienos 
kalėjimo arba užsimokėti $10 
pabaudos; jis pasirinko kalėji
mą. Christenseno teismas dar 
bus.

Nežiūrint policijos brutalu- 
mo? Downtown Bedarbių Ta
ryba ir Darbo Unijų Vienybės 
Lyga yra pasiryžę ruošti nau
jus bedarbių mitingus prieš 
minimą feikerišką “nemoka
mąjį” darbo biurą.

Nusižudė Bedarbis, 
Penkių Vaiku Tėvas

Ilgą laiką be darbo būda
mas ir neturėdamas kuom mai
tinti penkių savo vaikų, pasi
korė John Goceliak, 51 metų 
amžiaus, Jersey City.

ateiviams darbinin
kams, norintiems trumpiausiu 
laiku, bet nuodugniai pramok
ti anglų kalbos ir rjtšybos.

Lietuviams darbininkams 
yra labai patartina užsirašyti 
j Workers’ Mokyklos kursus. 
Norintieji veikliai ir tinkamai

Jis 
visos Pietvj Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražhj eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klasės brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj. ? d

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams i tik__—$3; Pušej___ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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

Tel.: Midwood 6261

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtinės Šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, v~ 

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerų sandėlį gyduolių. 
Kiekvienų kartų reikalaujant, kreipkitės:

Tek, T783 Stagg

J. LfiVANDA
(Levandauslias)

KUNDROTO APTIEKA
' P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-to s gat. Tel., Greenpoint 2017-2860-3514 
Iškirpkit š| skelbimą ir prisiųskit karta su užsakymu

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas 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- 
resuokit: \

GRABORIUS
(Undertaker)

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

prakilnesni biznie- 
¥isi rankofnis pa-

ne tik Brooklyne,

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
zS7 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

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

šįmet turime geri 
sios mados Perman 
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti 

mes patarnausime kupgerlausia. ’
KAINOS NUp $5.50 IKI $10.00
Nudažom žilus plaukus ir sugar- 

biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

o

aŠ

(icrtaitsKl Studija Ht ooklųne.

578 GRAND STREET 
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN. N. Y
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