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Darbininkai Visų Šalių, Vienykite*!.

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re
Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių. tėžius, o Išlaimėsite Pasaulį!

Pinnas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily)
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Andai ėjau su draugu šeštąja 
Avenue, arti Central Parko, 
New Yorke. Toj srity j žmonės 
didžiumoj vaikšto nusiteikę, 
puikiai apsitaisę—tai buržuazi
jos apgyventas distriktas. Pirm 
iriūg silpnai velkasi vidutinio 
augštumo vyras, ant kurio pečių 
sekama iškaba išpiešta: “Aš 
noriu gauti darbą, kad galėčiau 
pavalgyti ir už butą užsimokė
ti.”

—Tai juodveidis,—tarė ma- 
<io bendras.

—Neišrodo, — atsakiau. — 
Bet jeigu ir juodveidis, tai ko
kis skirtumas?

Pavejam. žvilgterėjau į vei-^ 
dą? dailus, viduramžis vyras.’ 
Tautybes bene ispanas ar mek-: 
sikietis. Išblyškęs, sumenkęs, 
vos kojas tebevelka. It susisar
matijo, pamatęs, kad žiūrime į 
ii. N? vienas praeivis nekrei
pia ypatingesnės domės. Kiti 
nusijuokia...

šlykštu, bjauru, barbariška! 
Bet taip yra. Taip šiandien 
dedasi turtingiausioj Amerikoj, 
kur milionai tokių žmogystų 
randasi. Tik kiti nedrįsta, Sar- 
ntatinasi panašiom iškabom pa
sipuošt!.

Argi jau ne laikas jiem būti 
vyram: atsistoti greta ir visiem 
vienu balsu griežtai pareikalau
ti: darbo arba duonos?!

DAR VIENA POLICIJOS AUKA!
T

S.L.A. Kuopų ir Apskričių 
Darbuotojam ir Kores

pondentam
Mūs prašo pranešti, kad 

visi SLA kuopų ir apskričių 
darbuotojai bei koresponden
tai, norį ir galį suteikti žinių 
iš savo SLA kuopų veikimo 
SLA Biuletinui, kurį nutarė 
leisti išmestųjų iš Lietuvių 
Auditorijos 208 delegatų sei
mas, laikytas Meldažio svetai
nėj, Chicagoj, kuoveikiausiai 
šiųstų jas redaktoriaus R. 
Mizaros vardu. Iki raštinė 
bus paimta ir įruošta, laikino 
organo Biuletino redaktoriaus 
antrašas bus sekamas: R. 
Mizara, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

ViršmiiYėtu antrašu reikia 
siųsti visos korespondencijos, 
rezoliucijos ir kitoki rašiniai, 
liečianti SLA reikalus. No
rint, kad jie tilptų pirmam 
Biuletino numeryj, reikia 
kuoveikiausiai siųsti, nes 
Biuletinas jau (duodamas 
spaudai.

Meksikos Milicija Išvaikė Demonstraciją;
20 Darbininkų Žuvo Susikirtime su Policija

MEXICO CITY. — Mies
te Matamoros, Coahuila 
provincijoj, iškilo kruvinas 
susirėmimas tarpe dąrbinin- 
kų ir policijos, kuriame žu- 

įVO 20 asmenų; nemažai ta- 
, po sužeista. Susikirtimas 
j iškilo tuomet, kada policija 
|be niekur nieko užpuolė ant 
(demonstruojančių darbinin
kų, vadovaujamų Komunis
tų Partijos. Darbininkai ke
lis kartus reikalavo leidimo 
demonstruoti protestui prieš 
įkalinimą jų vadų Mexicali 
miestelyj, bet policija vis 
atsisakydavo išduoti leidi
mą. Tuomet darbininkai su-įjimai darbininkų?

ruošė demonstraciją, nepai
sant nieko. Policija užpuolė. 
Iškilo kova, kurioj darbinin
kai parodė griežto pasirįži- 
mo laikytis.

Kuomet miesto , majoras 
pamatė, kad jo policija gali 
būti nugalėta, jis pašaukė 
milicijos, kuri padėjo polici
jai nuslopint darbininkus.

Iš kitų Meksikos kampų 
taipjau ateina didelių nera
mumų. » Štai Hualahuises 
miestelyj nesenai tapo nu
kautas darbininku vadas 
Francisco Casanova. Kitur 
dalomi areštai ir persekio-

Kiekvienas bedarbė ir bedar
bis, kuris pats negali dalyvau
ti Chicagoj liepos ketvirtąją 
(bedarbių konvencijoj), tegul 
tėmija spaudoje, kas ten bus 
nutarta. Vėliau kiekvienas pri
valo vykinti gyveniman tuosius 
nutarimus, nes jie daromi labui 
astuonių milionų bedarbių, ku
rie randasi Jungtinėse Valstijo
se. Tik bendrai, apgalvotai, ve
dini! .revoliucinės partijos—Ko-

astų Partijos—bedarbiai ga- 
ką nors gero laimėti.

ŽINIŲ-Ž1NELES
Iowa City, la.—Prezidento 

Hooverio “Įstatymų Vykini- 
mo Komisijos” narys F. J. 
Loesch čionai pareiškė, kad 
blaivybės įstatymas, nepar 
sant iš katros pusės jį imsi

Pacifistai Gali Būti Jimg. Valst. Piliečiais, 
Sako Federalio Teismo Teisėjas

Savu laiku spaudoje buvo 
rašyta, kad tuliem pacifis
tam J. V. teismai atsisakė 
išduoti pilietines popieras 
tik todėl, kad jie pareiškė, 
jog iškilus J. V. karui su 

nebus galima įvykinti, kol ,a 
jis nebus modifikuotas (“pa-; 
taisytas”).

Jo ir neitų kariauti. Du ką- 
Inadiečiai — Dr. Douglas 
Clyde Macintosh, Yale uni- 

La Habra, CaL—Čia apsi- versiteto teologijos profeso- 
reiške keistas reiškinėlis: 
nemažas kalnelis, kuriame 
randasi aliejaus, suslūgo aš- buvo atsisakyta išduoti pi- 
tuonias pėdas ir pasitrhukė 
į vakarus septyniomis pėdo- 

. Geologai nustebinti.

esenai išmestas iš ALDLD
• kuopos tūlas Paskačinas, 

) sako d. Dz. Reporteris, se- 
ai argumentavęs del savo 
įsitenkinimo Sovietų Sąjun- 
“..‘.kam man vargti ir rū- 
is, kad palikus kitiems ge-

bei geresnę ateitį, kuomet i * 
(uroirsiu... ” Tik todėl jam I
rtikę Sovietų ^jungoj, nes | Bellefonte, Pa.—3 žmog- 

žudžiai tapo nužudyti elek
tros kėdėj Rockview kalėji
me birželio 3O..d. Jais yra: 
Martin Avery, William Hen
ry Slade ir Frank Tauza.

----- ,...... >,
‘ Schenectady, N. Y—Ra- 
diofoniški signalai, kuriuos 
iš čią paleido General Elec
tric kompanija pereitą pir
madienį, aplėkė apMnk visą 
žemę į vieną aštuntadalį se
kundos!

rius, ir karo 'slaugė Marė 
Averill Bland’iūtė, kuriem

lietinės popieros, apeliavo į 
augštesnį teismą.

J. V. Circuit Apeliacijų
teismas, pirmininkaujant

teisėjui Manton, žemesniųjų 
teismų patvarkymus atmetė 
ir todėl šitiedu asmenys ga
li patapti J. V. 
Tarp kitko, teisėjas 
pareiškė, kad, esą, turėjimas 
tokios nuomonės darv nepa
daro 'asmens • visiškai netin
kamu būti piliečiu. Esą, net 
Kelloggo pakte yra pasaky
ta, kad tūli karai yra pa
teisinami, o tūli ne.

Kiek girdėti, valdžia ma
no apeliuoti į augščiausiąjį 
šalies teismą. Macintosh ir 
Bland’iūtė pasirįžę laikytis, 
iki laimės.
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Didysis Connecticut Valst
, Darbininkų Draugijų 

Išvažiavimas '
WATERBURY, Conn.Uvi- 

si Connecticut valstijos lietu
viai, pribūkit į lietuvių dar
bininkiškų organizacijų 2-jų 
apskričių išvažiavimą, 4 d. 
liepos, Lietuvių Darbininkų 
Pasilinksminimo Darže, už 
Lakewood ežero, Waterbury, 
čia visi išgirsite raportą iš 
SLA 36-to seimo įvykių. Kal
bės d. R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius, kuris dalyvavo 
seime.

Dainuos chorai: vietinis 
Vilijos Choras ir New Bri- 
taino mišrus Vilijos Choras. 
Gera muzika šokiams ir dau
giau įvairumų.

KELRODIS: Gatvekariais 
atvažiavę į Waterbury, paim
kit Lakewood gatvekarį 
Nortli Main St. ir važiuokit 
iki Lakwood parko; paėjus 
apie 3 minutas ir perėjus ki
ton busėn ežero, ten mūsų 
išvažiavimas. Automobiliams 
irgi tas pats kelias. į

ALDLD ir LDSA 
Apskričių Išvažiavimo

Komitetas.

r“; EXIRA!
MILŽINIŠKOS ALFREDO 

LEVY LAIDOTUVĖS

Virš 10,000 Lydėjo Draugo 
Levy Lavoną

Meksikietis Darbininkas Brutališkai Tapo 
Nugalabintas Tammany Hall Policijos 

New Yorke, Pereitą Pirmadienį
Gonzalo Gonzalez Buvo Beeinąs Gatve su Kitais Darbinin

kais, Kuomet Jį Užpuolė Mušeika O’Brien ir 
ant Vietos Nušovė $

Dar viena New Yorko Tammanės policijos auka! Jaja 
yra meksikietis darbininkas Gonzalo Gonzalez, gyvenęs 
po No. 262į W. 22nd St., New Yorke.

Gonzalez vaikščiojo su keliais kitais darbininkais, ku
rie buvo gatvės (112th St. ir Lenox Ave.) masiniame mi
tinge. Jie ėjo į 114th St. kur svetainėje turėjo įvykti ma

išinis mitingas protestui prieš suareštavimą penkių dar- 
i bininkų pereitą savaitę už dalyvavimą masiniame gatvės 
| mitinge. Policija sekė einančiuosius darbininkus, besi- 
nešančius vienos pėdos didumo iškabėles, užsidėtas ant 
jų krūtinių. .

žudeika policijantas, pasivijęs darbininkus, pagriebė 
vieną ir pradėjo smaugti ir mušti. Tuomet Gonzalez pri
bėgo prie policijanto ir bandė sulaikyti žvėrišką policįjah- 
tą nuo žiauraus mušimo nekalto darbininko. Policijan? 
tas stvėrėsi už revolverio ir paleido iš jo šūvius į Gon- 
zalezą.

Valanda vėliau, 23-čio precinkto policijos nuovadoj ta
po paskelbta, kad Gonzalez jau negyvas.

Draugas Gonzalez buvo darbštus, narys Amerikos K%ą 
munistų Partijos, beamatis darbininkas. Jis paliko sav^i 
žmoną dideliam nuliūdime. *

Gonzalezo žudeika yra policijantas vardu Edmund O’
Brien. Nors jis paskelbė, būk jį Gonzalez sumušęs,'4ar ? 
čiaus jau tik iš to galima suprasti, kad tai melaš, 
O’Brien galėjo pasilikti ant vietos ir eiti sąvo. pareigas, 
kuomet Gonzalez, tapo nužudytas. Žvėriškasis O’Brie'n 
yra sveikas ir jam nei plaukas nuo galvos nenukHto.

Taigi jau trečias, laike kelių dienų, darbininkas žūsta 
nuo legalių ir nelegalių .mušeikų smūgių: pirmiau Alfred 
Levy; paskui Chicagoj Harzel Weizenberg, kuris tapo 
nužudytas laike dalinimo lapelių apie bedarbių konvenci
ją, o dabar Gonzalo Gonzalez.

šalies piliečiai šiandien vy- 
;U savo obalsiu ir turi: 
okimės šiandien kiek drū- 
I įtverus geresnę tvar

iai. Amerikos ir vi- 
io A proletarai taipjau 

(ąmi kovoja už geres- 
ir drauge už paleng- 

4 savo būklės /šiandien, 
^uomet žmogus yra priešingas 

» tokiam dalykui, suprantama, 
kad jam nevieta susipratusių 
darbininkų eilėse.

Bū } gerai, kad kas nors grei
čiau praneštų, kaip yra su fa
šistų “Vienybes” sandvičių, gau
tu i| Gegužio ir Ko.

i Plačioji pasaulio spauda pa
skelbė, kad drg. J. Stalinas 
SS0B Komunistų, Partijos kon
grese sakęis prakalbą, kuri nu
sitęs § ’net septynias valandas. 
Aš arijau, kad tūli mūsų drau
gai ’’ albėtojai, pratę ilgai kal
bėti, lepaimtu to pavyzdžiu ir 
nebai lytų kada nors “subytyti” 
d. St 'iną savo prakalbos ilgu
mu. “

bėjo eptynias valandas, tai jis 
prie 11 rengėsi metus. Jo kiek
vienai sakinys paremtas faktu, 

/kiekvienas žodis—apgalvotas ir 
pritaikytas taip, kad jis jungia 
visus) kitus tūkstančius žodžių, 

mus neretai esti, kad 
>jas rengiasi dešimt mi-

Industrialistai Tariasi 
del Kovos Prieš Muitus

visu

Tokie draugai turėtų ži- 
.ad jeigu d. Stalinas kai-

Mexico City.—Tarpe šito 
miesto ir Buenos Aires ati
daryta orlaivių linija. Iš Čia 
į Buenos Aires orlaiviai 
skris septynias dešimtis va
landų. Skrąįdyš liuolatfos, 
gabendami paštą; 1

Drg. Fosteris visuomet pa
tardavo jauniem kalbėtojam:

—Kalbėdami žiūrėkit, kad 
užimtumėt kuomažiąusiAi laiko 
ir daugiausiai darbininkams pa
sakytumėt. Tuomet jūs būsit 
sėkmingi kalbėtojai.

PARYŽIUS.—Čia pereitą 
pirmadienį prasidėjo konfe
rencija 13-kos Europos ša
lių industrinių ir politinių 
lyderių. Jie susirinko Fran- 
cijos užrubežinių reikalų mi
nisterijos rūmuose ir čia ta
riasi, kaip pasekmingiau ko
voti prieš Amerikos .augštų 
muitų įstatymą. Be to, dis- 
kusuojama apie tai, kaip 
praplotus savo prekybą Eu
ropoje
ja nėra ofičiališka, tačiaus 
sprendžiami, kad 'ji padarkė 
nemažą įspūdį? ypačiai Eu
ropoje. ? ; •'j

Europos industriūlištų pa
sipiktinimas Amerikos 
augštų muitų įstatymu yrą 
didelis.

ši kbnferenci-

12 Negrą Nulynčiuota 
Tik Vienu Pusmečiu

SPRINGFIELD, Mass.— 
“Susivienijimo del pakėlimo 
juodveidžių žmonių” kon
vencijoj, kurios sesijos tę
siasi šitam mieste, tapo pa
skelbta, kad šių, metų pir- 
ihuoju pusmečiu Amerikos 
baltųjų go vedos nulynčiavo 
12 negrų. Pereitais Ištisais 
metais buvo nulynčiuota 
tiek juodveidžių. Vadinasi, 
lynčiavimas Amerikoje žy
miai didėja. Govėdos baltų
jų tamsūnų • vis žvčriškėja: 
Juosi prie to kurkto >valdąų- 
čioji klasė. - ; ; i ! i t ■

Jhkalb .
| mitų, o prakalbą sako valandą 

arba ilgiau.

kartą V. Debsas pa- 
ią prakalbą, tai priė- 
o laikraščio reporte- 
jėr f
Igai tamsta rengeisi 
prakalbos?
avo gyvenimą,—atsa-

Ar jūs girdėjot, • kad lietu
viškas Lewisas (Gegužis) “pra
šė pas teisėją susimylėjimo” 
tiems SLA seimo delegatams, 
kuriuos suareštavo ir apkaltino 
triukšmadarystėje? Taip šian
dien skelbia fašistų ir socialfa- 
šįstų spauda! Na, ir su tokiom 
melagystėm ta spauda mano pa
sieksianti Gegužiui laurų. Aš 
esu tikras, kad kiekvienas, ku
ris tą žmogų pažįsta, labai pui
kiai žino/kad Gegužis tiek ban
dė susimylėti ant delegatų, kiek 
virvė, kurią budelis karia mir- 
tin pasmerktąjį, susimyli ant 
smaugiamojo.

Atidėjo Darbininką Sporto 
Konvenciją iki Rugsėjo

NEW YORK. — Darbi- 
ninkiško Sporto Unijos se
kretoriatas praneša, kad 
šios unijos konvencija, kuri, 
turėjo įvykt Detroite rugp. 
1, 2 ir 3 d., tapo atidėta iki 
rugsėjo 26, 27 ir 28 d.; vie
toj Detroite, bus Clevelande? 
Tas padaryta, kad duot dau* 
giau laiko susimobilizavL 
mui prie minimos konvenci
jos. ■ ' ■

Negras; Darbininkas į
’ Md J Gubernatorius

BALTIMORE, Md.—Pir- 
imu sykiu Marylando valsti
jos istorijoj juodveidis dar
bininkas -tapo .nominuotas į 
gubernatorius. Tai padarė 
Amerikos Komunistų Parti
ja. Kandidato vardas yra 
Samuel Parker, 26 metų am
žiaus. Jo profesija — resto
ranų stalų patarnautojas, 
laivakrovis ir kt <■ ,

Į generalį prokurorą no7 
minuojamas I. Samuelson, o 
valstijos: ? ! kontrolierium 
Lena Lipmanįūjiė. Abu dar
bininkai. .■ i

“Laisvėj” jau buvo rašyta, 
kad New Yorke policija su 
mušeikomis užmušė draugą 
Alfredą Levy, juodveidį. 
Liepos 1 d: įvyko laidotuvės. 
Lavonas buvo pašarvotas 
685 Lenox Ave., ties 144 
gatve. Iš čia ir prasidėjo 
laidotuvių procesija, kuri tę
sėsi net iki 110 gatvei. Lai
dotuvių procesijoj dalyvavo 
virš dešimties tūkstančių 
žmonių, kurių tarpe buvo 
labai daug juodveidžių dar
bininkų ir darbininkių. De- 
sėtkai tūkstančių juodųjų ir 
baltųjų ant šalygatvių. Tai
gi paėmus ir • šalygatvių 
skaičių, viso dalyvavo apie 
50,000 žmonių.

Maršuotojai šaukė: “Šalin 
policijos brutališkumą!” 
i Keturi juodveidžių šeriai 

lydėjo lavoną. Buvo, daugy
bė kalbėtojų, kurių tarpe 4 
juodveidžįąi. Visi pasakė 
karštąs revoliucines prakal
bas, .šaukdami darbininkus 
organizuotis ir kovoti prieš 
šį netikusį surėdymą, prieš 
policijos brutališkumą. Dai
navo rėvoliucines dainas.

Reikia pastebėti, kad lai
ke laidotuvių procesijos ne
simatė tos brutališkosios 
policios, kuri nesenai' buvo 
užpuolus komunistų prakal
bas irt nušovė draugą A. Le
vy*

PASTABA: Policijos nu
žudytojo drg, Gonzalezo kū
nas bus laidojamas penkti- i 
dienį, liepos menesio 4 d., iš 
ryto. Smulkmenos tilps ry
tojaus ‘‘Laisvėje?’

Kaip Išrišti Italy- 
Francūzy Kivirčus?

PARYŽIUS.—Pasak N.
Y. “Worldo” korespondento, 
Francija mananti kaip, nors 
taikytis su Italija, kurt' pa
staruoju laiku pradėjo pek
liškai greit ir smarkiai gink
luotis, grūmodama Franci- 
jos imperialistams. Vienati
nis būdas taikymosi, sako 
korespondentas, bus tas,z jei 
abiejų šalių imperialistai iš- 
riš Afrikos klausimą. Fran
cija, mat, Afrikoj turi pasi
griebusi didelį šmotą srities, 
prie kurios Romos fašistai 
turi pretenzijų.

Gal dar šitą vasarą bus 
padaryta konferenęija, ku
rioj tie kiaušiniai būs išriš
ti. Bet ar tubniet ginklavi
mosi klausimas bus išrištas? 
Anaiptol! ,, j A • i • f

Maskva.—Buvęsx Italų am
basadorius Čionai vyksta į 
Rio de Janeiro. Į jo vietą 
atvyks iš Rio de Janeiro 
^ernardo Attolico, kuris eis 
tas pačias pareigas Mask
voje. ,

TELEGRAMA
Chicago, I1L, liepos 1 d., 

11:19 A. M.—Byla darbinin
kų legalio Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje delei in- 
džionkšino prieš gegužinę 
fiašistų pildomąją tarybą 
tapo nukelta i liepos 3 d.'■ ■ ■" * -^Vilnis.”!

Paskutiniai Prancūzai 
Apleido Pareinio Sritį

BERLYNAS.-Kai paskuti
niai francūzų kareiviai ap
leido Pareinį, tai preziden
tas Hindenburgas išleido 
pareiškimą, išgiriantį visus 
tuos gyventojus, kurie kan
triai nešė okupacijos prie
spaudą. ^Hindenburgas sa
ko, kad * to kis žmonių pa
kantrumas svetimų imperi
alistų jungo reiškia jų <?lo- 
jalingumą savo šaliai?.’ ..j

Francūzų ir kitų talkinin
kų kareiviai Pareinyj' yra 
išstovėję vienuolika metų ir 
septynis mėnesius*. Per tą
jį laiką Teikėjo daug visko 
perkęstį tiem, ' kurie buvo 
pavergti* Ar galima džiaug
tis ir didžiuotis tuoini, kad 
piliečiai^ it vergui, tylėjo ir 
kantriai nešė baisią prie
spaudą ’ svetimų imperialis- 
tų?' !/N§i! ? , «

> ■ . . m

BEDARBIAI TURĖS SA- 
VO DIDELĮ MITINGĄ 

UNION PARKE

CHICAGO, Ill.—Chicagos 
bedarbių konvencijos rengi
mo komitetas gavo iš parkų 
komisijonieriaus leidimą lai
kyti masinį mitingą arba 
demonstraciją Unioij, Parke. 
Masinis mitingas įvyks lie
pos ketvirtą dieni, kai 3 vai. 
po pietų, Union Parke, 
Washingto-h arid Ashland 
Ave. /

IjF . -f ‘ •
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PENKIŲ METU SUKAKTUVES TARPTAUTINIO
1 DARBININKU APSIGYNIMO

Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui sukanka pen
ki metai amžiaus. Sukaktuvės, minimos masiniais mi
tingais ne tik didmiesčiuose, bet pramonės miesteliuose.

Rodos, nėra kitos tokios, klasinės mūsų organizacijos, 
kurią darbininkai abelnai taip įvertintų, kaip Tarptauti
nį Darbininkų Apsigynimą. Ir nenuostabu. Nuo pat sa
vo gimimo ši organizacija buvo ir tebėra skydas, apgi
nantis kiekvieną darbo žmogų, kenčiantį už dalyvavimą 
streike, demonstracijoj ir kiekviename darbininkiškos ko
vos žingsnyje.

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas neklausė, ko
kios* partijos, kokių pažiūrų bei kokių religinių įsitikini
mų yra vienas bei kitas darbininkas kovotojas. Užteko, 
kad areštuotas bei policijos sumuštas darbininkas duo
da pranešimą tai organizacijai; ir jinai tuo j aus paskiria 
advokatą, rūpinasi paranką ir teikia medžiaginės pagel
tos ne tiktai jam pačiam, bet ir jo šeimynai.

Visai kitaip buvo, kol dar neturėjome Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo. Tais laikais gelbėjimui kiekvie
no darbininko, pakliuvusio į kapitalistinės “teisybės” na
gus, reikėdavo ant greitųjų steigti atskiras komitetas. 
Neturint vienos bendros didžiulės organizacijos, sunku 
buvo suteikti jam tuojautinės legalės ir medžiaginės pa
ramos; kartais praeidavo ištisi mėnesiai, kol pavykdavo 
gauti reikiamos, masinės paspirties mūsiškiems klasių 
kovos kankiniams.

Darbas, kurį Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas at
liko per tuos penkis metus, yra milžiniškas. Tūkstančius 
jis išvadavo iš kalėjimo; kitiems tūkstančiams visokerio
pai pagelbėjo. Šios organizacijos veikimo plotį supra
sime kad ir iš to, jog nuo pernai metų gruodžio mėne
sio iki šių metų kovo Jungtinėse Valstijose buvo areštuo
ta 3,711 darbininkų; vieni jų buvo skiriami kalėjimui, 
kiti įtarčiai, treti deportavimui į nąsrus Italijos, Čecho- 
slovakjjos ir. kitų šalių fašistams. Ir visų tų tūkstančių 
bylas vedė bei veda Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas. Ką tik užsibaigusiame birželio mėnesyje jis turėjo 
paimti šijntus naujų bylų. Tęsia bylas Powerso, Cąrro ir 
kitų keturių, prieš kur

APŽVALGA
Socialfašisty “Naujienos” 
Gąsdina S. L. A. Narius

Socialfašistas Grigaitis 
“Naujienų” No. 150 meluo
ja, būk “Susivienijimo sei
mo metu dalį delegatų nusi
vedė bolševikai į Meldažio 
svetainę ir ten įsteigė naują 
‘Susivienijimą’.” j

Juk visiems žinoma, kad 
fašistai ir socialfašistai su 
policijos pagelba išmetė iš 
Lietuvių Auditorijos didžiu
mą legališkąi išrinktų dele
gatų, kad susidaryti savo di
džiumą ir konspiratyvišku 
būdu pasilaikyti Susivieniji
mą savo rankose. Į Melda
žio svetainę susirinkę SLA 
pažangieji delegatai neįstei
gė “naujo Susivienijimo.” 
Jie ten atlaikė legališką sei
mą ir išrinko legališką pil
domąją tarybą ir įgaliojo ją 
vesti teismišką ir organiza
cinę kovą prieš fašistų ir 
socialfašistų nelegališkai iš
rinktą pildomą tarybą, kad 
prašalinti ją iš Susivieniji
mo vadovybės.

M

Socialfašistas 
per savo organą 
SLA narius, sakydamas, būk 
“nariai, kurių duoklės nebus 
pasiųstos į SLA centrą per 
tris mėnesius, užsitrauks 
ant savęs suspendavimą.” O, 
girdi, “po trijų menesių tie 
nariai bus visiškai išbrauk
ti (iš organizacijos.”

Tuo būdu tasai' fašistinis 
elementas baugina SLA na
rius, kad jie siųstų pinigus 
fašistinei /pildom a j ai tary-

Grigaitis 
gąsdina

kitų keturių, prieš kuriuos užvesta .minties bylos Geęrgi- kuri nelegališkai išrink 
jjjs valstijoj; kovoja uz palmosavimų drg, Tosterio, Mi-.

< noro, Amterio ir Raymondo; veda kampaniją už paleidi
mą devynių draugų, kurie tapo desėtkams metų įkalin
ti Oalifornijoj už organizavimą į uniją laukų ir daržų 
darbininkų. Sunku būtų ir suskaityti visas bylas, kurias 
šiandieną ant rankų turi Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas.

Kovodamas už politinius kalinius tiesioginiai teismuose 
ir nešdamas jiems medžiaginę paramą, Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas tuomį dar nepasitenkina. Jis žadi
na ir anobilizuoja plačiąsias darbininkų minias, kad da
rytų spaudimą į valdžią, kad masinėmis pajėgomis pri
verstų^ kapitalistinius valdonus paliuosuot mūsų klasės 

B kareivius.
Ši organizacija, tuo būdu, užsitarnauja kuo plačiausios!

Mat, kuomet prieš fašisti
nę pildomąją tarybą yra už-

L." 

jį ■

Trečiadienis, Liepos 2, .
""'rr=. 1 'diftži 

administracijos v y r e s n’y 
viršininkas, padėjėjas ar‘|(M8d* | j 
tas^ reikia visiems sustot ir nu- ' 
siimt kepures. Jei orė užkal
binsi vieną ar kitą budelį ir bū-. 
si su kepure, taip ir žinok, kad 
neužilgo šauks karceriu, Apip 
perdavimą iš kameros kameron 
maisto, knygų ar ko kito nebe
tenka nei užsiimt. Kratos, ką- 

ninkų išstojimo Kaune “Rytas” vintis, mokintis, atskyrė inteli- mandyravimas iš kameros į ka-» 
"Kominterno gentus nuo darbininkų, valstie- merą paprastas ir kasdieninis 

Bet ir dalykas.

I f

buržuazinė pirtį. Nukankino draugę Klaut-
diną Krastinaitę, nuo sumušimo

Pereitą vasara 
spauda, “Rytas,” “Ūkininkas, 

kiti-Pa^es išėjo iš proto drgį Vilenčikaitė 
nigu eikvojimą), tai dcfr ne- la£erio laikraščiai rašė apie bol- Į 
reikš pažangiųjų SLA narių “vikl» Propaganda kalimuose. |

, . t , //. iTuoj po pirmo rugpjūčio darbi-,pontmmi Kaliniai negalėtų la-
nrnhivnonmo Iv no “in.l . . .. ___ . ..... .. .. . . _ . .

ją tarybą (kad sulaikyti,pi- “Darbininkas
ir smarkiai sužalojo kitus. Kad

pralaimėjimą. Ir be “in-!
džionkšino” kova pries re- įdčj o "vedamąjį “: 
akcionierius galės eiti ir eis. i veikimas.” Ten buvo rašoma, i čių, žydus nuo nežydų. 
Galės būt teismas už SLA kad kalėjimuose per švelniai ap

sieinama su politiniais kaliniais 
—komunistais. Lietuvos kalėji
mai, anot jo, esančios tik komu
nistinės akademijos, kad iš ka
lėjimų išeina ne tik politiniai, kam nepranešęs atimt čiužinius 
bet ir kriminalistai kaliniai per- arba kelias paras neleist į iš- 
dėm komunistinėmis mintimis einamąją vietą.
persisunkę. “Darbininke” ir ki- toj neduoda daugiau būt, kaip 
tuose leidiniuose buvo spausdi- dešimtį minučių. Sekmadieniais 
narni neva buvusio kriminalio ir šventadieniais neleidžia į kie- 
vištvagio raštai apie komunisti-' mą vaikščiot. Laiškus duoda

vadovybę ir be “indžionkši- 
no.”

“Vienybės” fašistai per- 
anksti džiaugiasi savo “lai
mėjimu.” Nors “džiaugia
si,” bet vistiek desperacijon 

i įpuolę, nes šaukia:
Kas atsitiktų, jei tie kacapų 

pastumdėliai užkariautų SLA? 
Aišku, kitos jokios jėgos, ne
atlaikytų. Milijonas suvirs do
lerių -ir 25 tūkstantinė ^orga
nizuota jėga, remiama Ir diri
guojama raudonojo Maskvoj 
siaubūno Stalino mašina, du 
dienraščiai. . . butų perdidelė 
jėga neorganizuotai Amerikos 
lietuvių saujelei atlaikyti. Ta 
jėga galutinai sudemoralizuo- 
tų visą Amerikos lietuvių gy
venimą. Dėl to VISI lietuviai 
dabar padidinkite energijų ir 
trenkite pries! Dabar jau aiš
kiai matyti jo galas! Neatidė- 

i liodami meskim tų bihunybę iš 
lietuvių gyvenimo, nuo to ama? 
ro apvalykime visas mūsų 
tautines ir šventas draugijas, 
unijas ir kitas organizacijas! 
Jie jau pridarė nepataisomos 
žalos lietuviams, ypatingai dar
bininkams!
“Vienybė” mano, kad to

kiu šlykščių šauksmu ji ga
lės sumulkintj SLA narius 
ir abelnai lietuvius darbinin
kus. Pažangieji lietuviai 
darbininkai dabar* išvystys 
dar smarkesnę kovą prieš 
lietuviškus fašistus. Jie ves 
aštresnę kovą pžieš fašis
tus ne tik Susivienijime, bet 
ir kitose lietuvių darbininkų 
organizacijose, kur fašistai 
turi įkišę savo rankas. Pa-

nius lizdus kalėjimuose. Buvo 
aiškinama, kokias “privilegijas” 
turi politiniai, ir kaip komunis
tai suagituoja mažai prasikaltu
sius kriminalistus ir jau laisvėn 
kąs kartą išleidžia naują komu
nistų a^ęntą. Tarp kriminalis- 
tuHXipZpat esančios “ječeikos.” 
Paskiau prisiminkim “Lietuvos 
žinių” Kaunecko “Už septynių 
mūro sienų.” Kokio ten šlamsk 
to provokacijų nerasim? Bur
žuazinėj spaudoj nestinga fašis
tams nieko, kas reikalinga bu
vo suruošt skerdynėms, terorui 
kalėjimuose. “Opozicija”—liau
dininkai, krikščionys demokra
tai ir kiti ypatingai čia akty
viai dalyvavo, net pačius tauti
ninkus pralenkė. Fašistai pa
darė viską, ko tik Lietuvos bur
žuazija norėjo.

Tuoj po pirmos rugpjūčio 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime 
suruošė komunistams kruvinąją

dar negalas. Uždraudė dienos 
metu ne tik gulėt, bet ir sėdėt, 
ant narų. Jei pamatys papras
tas už durų stovintis prižiūrėto
jas kalinį ant narų, gal pats nie-

Išei narnoj vie-

s duoda 
rašyt du kartus per mėneį ir tai 
tik artimiausierns : giminėms. 
Jei laiškas pus rašytas draugui 
ar draugei, neišleidžia, laišką 
sunaikina, o voką grąžina atgal. 
Jei kuriuos išleidžia iš kalėji
mo, tai čia pat mieste gauna 
tik po mėnesio laiko. Kada į 
kanierą ateina vyresnis prižiū
rėtojas," reikia visiems sustot į 
eilę, išsirikiuot po du. Bet kiek 
stodamas nepasiskubinisi—kar
ceris. Plaukus nukirpo visiems 
per prievartą. Įsiveržė būrys 
prižiūrėtojų kameron ir kiek pa
sipriešinusius sumušė. Kilo skan
dalas. Kad nespurdėtų kerpa
masis, užkemša gerklę, arba su
spaudžia lytinius organus. Ka
meros nekūrentos, šalta. Naktį 
prie krosnies vanduo sušąlą, o 
ne tik kamerose, bet ir korido
riuose neleidžia būt su kepurė
mis. Jei bpsi kieme ar Veran
doj ir tuo laiku ateina kas iš

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lake St., Newark, N. J. TeL, Humboldt 7964

. Geltlige rėti. Jums taukai, riebalai ypač 
sunku permalti. Da pusė bė-

Gerb. daktare ir mūsų drau- tfos su grietine ir su sviestu. To
Matau laikraštyj Laisvėj g-alite vartoti, šiaip sunkesniųge. .

daug gerų patarimų. Tai ir aš 
kreipiuos į draugą, norėdamas

žangieji ŠLA rjai-iai darbi-nors kokį patarimą mano
riebalų ir taukuose sutaisytų 
valgių venkite. Vely nevalgyki
te nė miltinių,- iš baltų miltų pa-

vesta byla,' tai tokiame atsi- ninkai, komunistų vadovam I «amint5 Rupesnės, pie-
tikime, kol dalykai paaiškės, jami, anksčiau ar vėliau °*“8 ®Mano K- !• g™d.°.duo™s gaIlte P° 
daugelis kuopų laikysis pi- l aimes bbA nanus darbinin- ga kepenų, ir aš esu labai gelto- sakių daržoviUj vaisių> žalSsių> 
nigus savo ižduose. Tą la-|kus į savo pusę—apie tai nas, kaip vaškas. Ir mano akys _ Žaliu ir virtu, be taukų. Taip-nigus savo ižduose.
bai gerai supranta fašistai negali .but nei kalbos.
ir socialfašistai. Už tai jie šistų ir. socialfašistų šauks- 
dabai- ir gąsdiną SLA na- mas apie “siaubūno Stalino 

Bet klausimas, kiek mašiną,” šauksmas _rius.
narių pabijos jų to.baubo?

paramos. Kiekvienas padorus darbininkas privalo tapti I Fašistine ^Vienybe” Jieško 
josio's nariu. Lietuviai darbininkai turi padėti Tarptau-! Tarp S J A NarilĮ

Brooklyno fašistų “Vieny
bė” pradėjo jieškoti durnių 
SLA narių tarpe. Liepos 1 
d. laidoj tas kruvinojo Sme
tonos /Organas bjauriausia 
išniekina pažangiuosius- S. 
L. A. narius darbininkus ir 

Amerikos išrinktus delegatus į S.

tiniain Darbininkų Apsigynimui pasiekti tikslo, kurį jis 
užsibrėžia šiose penkmetinėse sukaktuvėse—padvigubinti 
bei patrigubinti savo- narių skaičių.

TIESIOGINIO ŽUDYMO POLITIKA
Prasideda šaltakraujis žudymas darbininkų už dalyvavimą 

susirikimuose bei lapelių skleidimą didžiausiuose _______
miestuose, ew Yorke ir Chicagoj. Bėgyje trejeto 
dienų” liko 
ke fr ___ ____

Nereikia savęs' Įdaidintį tąja minčia, būk čia yra

paskutinių
tai nudėti trys kairieji darbininkai: du New Yor- kuk

ėnas Chicago j.

L. A. seimą ir džiaugiasi, 
*: fašistiniai gaivalai 

“triumfuoja.”
Isteriškai tas fašistų la

pas šaukia:
Tikri lietuviai parodė užtek

tinai staminos. ir atmušė sii- 
žvėrėjusius užpuolikus, juos iš
mesdami visai lauk iš salės. 
Gavę tą smūgį, j id šaukiasi A- 
merikos teismo į talką! '■ 1 Iš 
savo fanatiško apjakimo, jie 
pamanė, kad ir Amerikos, kaip 
Sovietų Rusijos, teismai gelbės 
banditizmui! Bet čia greit ga
vo kitų smūgį. Jų reikalavi
mas ‘‘injunction” (teismo 
drausmės) prieš S. L. A. val
dybų atmesta!
Kokia tai bjauri melagys

te! Dar teismo nebuvo, tai 
kaipgi galėjo būti atmesta 
reikalavimas “injunction” 
(drausmės)? Teismas bus 
šiomis dienomis ir tas klau
simas bus išspręstas.

Bet jeigu pažangiųjų’ de
legatų išrinkta legališka ta-

Nereikia savęs' klaidintį tąja minčia, būk čia yra kokie taip 
sau pripuolami” kHrhirraliai* išsišokimai policijos bei galvažudžių, 
pastatytų Amerikos Darbo Federacijos prieš revoliucinius darbi
ninkus. Nes tikrenybėje tos žmogžudystės yra dalis buržuazijos 
plano *deįei nuslopinimo visokio kovingo darbininkų judėjimo.

Kapitalistą! pamatė, kad jokiais areštais ir apdaužymais ne
pajėgs jię išblaškyt, iškrikdyt ir numalšint darbininkų minias, 
stojančias į vis platesnius ir griežtesnius žygius, dabartiniame 
kapitalizmo krizyje. Buržuazija;’todėl, duoda komandą savo 
ginkluotoms Agentams mirčia bausti ant vietos veiklesnius, dar- 

;t: binin^ų kovptojTCs. U > ■ < .. ( ,
Nejjripuoiamas. taip pat dalykas, jog būtent dabar, išvakarėse 

visos šalies bedarbių suvažiavimo (įvykstančio Chicagoj, Jiepos 
4-5 d}, policiją nužudė New Yorke to suvažiavimo delegatą ne
grą Alfredą Levy ir ateivį darbininką Gon. Gonzalesą, beeinant 
jam į protesto mitingą, o Chicagoj lĮarbo Federacijos gengste- 
riai, veikianti išvien su policija, nugalabijo H. Weizenbergą u^ 
skleidfyną lapelių su programa Darbo Unijų Vienybės Lygos.

Tos žudynės liūdija apie kapitalistų desperaciją; jos parodo 
siurbėlių nusiminimą, žiūrint į pasisekimus revoliucinės Darbo 
Unijų • Vienybės Lygos, į milioninį bedarbių atsiliepimą, pasL 
reiškiantį masinėj mobilizacijoj chicagiškio suvažiavimo, organi
zavime darbininkų apsigynimo būrių ir tt. . ,

liet tokiais žudymais kapitalistiniai kraugeriai nepasieks savo 
tikslo, neišnaikins revoliucinio judėjimo, bet kaip tik atvirkščiai 
—darUabiau uždegs sąmoningų darbininkų kraują neatlaidžiau- ryba ir ųegaus “indžionkši- 

yęs nepaisančion kovon iki pergalės. ‘ ' [no

geltonos. Viena akimi mažai

šauksmas apie' 
“miliono nunešimą į Mask
vą” nueis vėjais. 
SLA narių tiki jų 
kvailiems plepalams.

Mažai 
tiems

das, kartais rudas, geltonas. 
Greitai pagaunu šaltį. Ir kaip 
kada man skauda krūtinę ir po 
krūtine. Apetitą turiu gerą, ale 
dirbti negaliu nieko sunkiai. 
Tik apie namus. Kai reikia pa
eiti į kalną, tai man dvasią už
ima. Aš esu 65 metų vyras.

Bet ir to dar visko nepakako. 
Sausio 23 dieną Grosmaną, Ado- 
mauską, šleivį/ Glovackį ir ki
tus viso per 20 žmonių išvežė į 
devintą fortą. Teroras' kas
dien vis didėja, kasdierl vis ' 
jos reformos. Neužilgo " irtis 1 
verst dirbt dirbtuvėse ir j ūkio*j 
reikalams. ’ Maistas labai' blo
gas. Vakarienei visuomet dilo- ' 
da žirnius. Visam litrė randi1 
vos porą desėtkų juodų, SUkir- 
mijusių žirnių. Pietums duoda” 
vieną dieną galvijinių tarkuotų * 
burokų, antrą kopūstų grynų la
pų, be bulvių ar kaip ko.' Kele
tą kartų neleido 'maisto atnešt • 
iš “laisvės.” Vienai darbinin-1 
kėi atnešusiai maisto, vyresnis 
prižiūrėtojas paaiškinot; ‘“čia 
ne kokia prieglauda ir man čia 
nesimaišyk, jei nenori susilaukti 
nemalonumų” ir maisto nepri
ėmę darbininkę išvarė. Pirkt ką 
nors galima tik per 2-3 mėne**1 
sius kartą. Oras nepakenčia
mas. Kalėjimo administracija' 
apsiėmė išvežti viso miesto ne
švarumus. Kad nevažinėt toli, 
neaikvot benzino, nešvarumus Ui. 
veža į kiemą ir pila į duobę, ku- f 
ri sujungta su kanalizacija. Die
ną ir naktį nepakenčiama smar- y 
vė. Tuo pačiu keliu einama ir 
kituose kalėjimuose, kaip- šiau-J; 
liuos, Panevėžyj, Ukmergėj, j .”®

Dabar aiškiai suprantama,' 
kam bu ro reikalingi visi straip^- 
sniai ir užpuldinėjimai politiniįr4" • 
kalinių. Gal kas pasakys: 
“Kaip gi tam pritars liaudinį** 
kai, socialdemokratai ir bet ’ 
krikščionys, kad ir jų žrnjbhių.'' 
vienas kitas sėdi.” Niekė: vai*-' 
nas varnui į akį nekirs*! K^S- ‘ 
jime paliks fašistai tik 'tikruo
sius savo priešus-komdnfetus. 
Kada išleido jau pajaunininkiis,- 
prieiną eilė plečkaitininkfcųiš./' 
Vasario 17 d. išleido 'Ealftna 
atentato ruošime prieš ' Ve 
marą studentus Žvironą, če 
ką ir kitus. Neužilgo prieis 
Galiniui, Kedžiui ir kitiems 
našiems fašizmo “priešai 
Fašistai žino, kas savas ir 
svetimas, jie visi eipa. bei 
froiY^ii prieš revoliucinį prol 
riatą. Ad. Nei ♦

Klerikaly Susivienijimas 
Panaikino Referendumą

“Draugas” No. 153 prane
ša, kad Lietuvių Rymo Ka
talikų Susivienijimo Ameri
koj 43 seimas panaikino re_- 
ferendumą, kuris buvo įves
tas 1924 m., Shenandoah, 
Pa., seime centro valdybos 
rinkimui. “Draugas” sako:

Mes savo laiku esame pa
sisakę prieš referendumą Su
sivienijime, nes jis priešinasi! 
valstybių apdraudos depart- 
mentų . nusistatymui, trukdė 
čarter.io įregistravimui MassaA 
chusetts ir Connecticut valsty
bėse.' • 1 : ■

Reikia pasakyti, kad ir prak-* 
tišku žvilgsniu .imant referen
dumas Susiviėriijimui nėjo į 
sveikatą. JisaT pasėjo organi
zacijoj kenksmingos peštūfciz- 
mo dvasios, smulkių politikavi
mų, asmeniškumų ir'daug ne- 
tikslingumų ir neteisingumų 
renkant valdybą. '
Matote, ir tarp “šventų

jų” davatkų ir kunigų išsi
vystė peštukizmo dvasia. Ir 
“Draugas” mandj <kad tas- 
peštūkizmas ' pranyks, pa
naikinus referendumą. Ku
nigai iš “Draugo” pastoges 
tiki, kad neesanti'’referendu
mo jie dar gėriau galės kon
troliuoti ir mulkinti 
ganrzacijos narius.

Atsakymas.
Jums, Drauge, yra kas nors 

negerai tulžiapūslėje arba jos 
latakuose. Tulžį gamina kepe- 
nos. Tulžis susisunkia, susidaro 
į pūslelę, ir iš tos pūslelės, kai 
reikia, tulžies išeina į laibosios 
žarnos pradžią. Tulžis padeda 
žarnoms permalti riebalus ir pa
rengia abelnai maistą žarnų ir 
kasos (pankreatinės—saldžio
sios gilės) syvams.

Jeigu del kokios priežasties 
tulžiapūslės takai užanka, už- 

i brinksta ar kaip užsikemša, už- 
sispaudžia, tai tulžis jau nebe
gali į žarnas eiti, žarnos tada 
tajp gerais nebeįstengia maisto 
permalti, ypač grynesnių, rieba
lų, „taukų. O tulžis tuo tarpu 
ima susigerti į kraują ir (pų 
krauju ji 'iš$i vaikšto .po visą kū
ną ir nudažo visa ką geltonai, 
netūdai. Dėlto ir šlapumas esti 
geltonas ir rudas: jame daug 
tulžies. Net ir su prakaitu iš
eini? tulžies;

Tulžis yra geras daiktas, kai 
ji esti savo vietoje — žarnose. 
Bet kraujo skysčiuose tulžiai ne 
vieta, čia ji nereikalinga ir net 
kiek nuodinga. Todėl organai 
ir liaukos visaip stengiasi tą 
tulžį iš kraujo prašalinti.

Geltligė (“joundice”) gali pa
eiti ir nuo kokios kepenų ligos. 
Kas Jums tikrai yrą, tegali gy
dytojas, ten pat įnf vietos Jus 
gerai iškamantinėjęs, tarti. Vie
nas geras ženklas, kad Jums vei
kiausia nėra pavojingos ligos, 
tai yra Jūsų geras apetitas.

Nors Jums apetitas ir geras, 
tąčiau su maistu reikia apsižiū-

—žalių ir virtų, be taukų. Taip
gi kiaušinių, pieno.

Ant dešinio krūtinės šono, pa
lei šonkaulių apačią, dėkit karš
tus kompresus, karštus daiktus, 
kada tik turite progos. Maudy
kitės šiltai kas diena. Būkite 
dažnai lint saulės. Pasimankš- 
tykite, pasilankstykite kiek per 
pusiaujų. Braukymas, -maigy- 
mas, masažavimas toj vietoj tu
rėtų būti naudingas: išjudintų 
kepenis ir tulžį, jos takus—la
takus.

Kvėpuokite giliai. Tai yra 
labai Jums svarbu. Kvėpuokite Chicagos, tik ką apsivedęs v. 
giliai keletą kartų bent keliais ,žiav0 vežimu su savo 
atvejais kas diena. Kvėpuokite moteria praleist “medaus' mė- 
labiau pilvu, kad pilvas kilnotų- 
si, kad pilvo perklodas spaudi- <nesi ,. v,*'...
nėtų į kepenis ir į kitus vidaus Buvo smarkus vėjas, kūjis iš- 
organus. | vertė iš šaknų seną’ Riejį £ie-

Gerkite dažnai vandens, namų j siog ant jaunavedžiu. Fish’ui 
darbo limonado. Svaigalų ir aš- i tapo užgauta galva, nuo k|> jis 
trių erzinančių .daiktų nevarto-j Qmaj neteko regėjimo. Nuo to 

jis nematė ir nežinojo1, kMp iš
rodo orlaiviąi, šių dięny auto
mobiliai ir kitos navatnybės.

Kelios dienas atsąlu ' sjdintj 
stuboje, ’ jo " moteris 1 

 

skaitė jam žinias iš laik’J^čięi,

EterisS da* '• 
iodiui

ĮDOMUMAI
ATGAVO REGĖJi 
PO 31 METŲ

. 31 metai atgal, J. 1.

jauna

kur tai toli už miesto. I Y

kite.
Parsineškite iš vaistinės žu

vų aliejaus, geriau emulsijos pa
vidale.
Emulsion of. Cod liver oil, 1 pt.

T' ... v I jam savo stubojė,’ jot Imkite po keletą sauktų po > 
valgio.

Jeigu šitokios priemonės taip 
žymiai nepadeda, tai kėletų die
nų nevalgykite visai nieko, kaip 
tik vaisių syvus. Sakysim, ap
elsinų sulties galite vartoti ir 
vandens. Kitą dieną galima ir 
Obuolių sulties. Vaisių sulties 
galite gerti po keletą kvortų 
dienoje. Ir da daug vandens.

Po kelių diėnų tokio badavi
mo, vėl valgykite aukščiau mi
nėtą dietą. .į- ,

Jei vietinis Į gydytojas turi 
prityrimo sų diatermijos maši
na, tai būtų Jums naudinga ir 
diatermija,. r elektrinis peršildi- 
nėjimas daryti poi^ą kartų Sa
vaitėje. į " ; , ‘

Beje, drauge, eikite pAs gy
dytoją: tegul jis jums nuima X- 
spindulių nuotrauką. Toks at
vaizdas galėtų šį-itą išaiškinti 
jūsų ligos būklėje.

Jis žiūrėjo savo neveiki# 
akim ton pusėn, kur r 
skaitė. Staiga jam prad- 
rytis palša akyse; dafr p 
miliutų jis pradėjo mat 
žįstamą moterį; dar 
laiko jam viskas nušvito 
j e. Toji nepažįstama 
jam buvo žinoma kaipo jo 
ti tik iš balso. 81 m 
gal ji buvo jauna, graži, 
užreiškė savo moteriai, j 
ją mato. Ji netikėjo., 
greit prirodė, kad jiš yiak|;- 
to, kas yra stųboje. Abw 
sidžiaugė. i

Dabar Fish labiaus 
iš moterų trumpų si 
di, gėdijuos žiūrėt 
Ypač kai ^mergino? 
priešais ir koją ant 
deda.tos or-

” prieš fašistine pildomą
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PASKUTINIS ŽOblŠ CONN. |girs teisybę apie fuos yisus į-j 

VALSTIJOS DARBININKAMS Išvažiavimo Komisijos Narys.

Rašėme spaudoje, davinėjo- 
ine j rankas skelbimus ir kur 
tik susitikome žmones, jiem 
gyvu žodžiu sakėme, kad visi 
turi atvykti į mūs organizacijų

NEWARKU1 IR APIELINKEI

taipgi gali gauti ir visas kitas 
informacijak Todėl nįęko ne+ 
lau’kdami atsišaukite nurbdytu 
antrašu. Vaidyba.

ELIZABETH, N. J

PITTSTON, PA

Mūsą reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

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

Puslapis Trečias

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

4.

A. LUTVINAS
Elizabeth, N. J.69 So. Park St.

Tel.: Trinity 1045

MES, IŠMOKINAMI kaip apsieiti su

PHONE 
Stagg 8342

Įsteigta 
trisdešimts 

meti) atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

F. Savich,
Bangos .Choro Koresp.

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius >• (Quick 
Lunch)'.

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki- 
tiemš pasilinksmi
nimo vakarams.
Lutvinas. yra pla
čiai žinomas Elita- 
betho ir apielinkės 
miestų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to- - 
del reikale meldžia
me kreiptis pas 
mus.

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

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bdi rašyt, mums nėra skirtumo. Mes1 daugiausia remia
mės viduose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig šešėlių).

JŪS ATRAKITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS
- IfAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ 

■DRS. SCHONGER I & STENGER
OPTOMETRAJ

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

■ ■)

LA1S.VE

tą užėmę ,kūl jdrąųgąį., jPąįm- 'rinktis mainięrįąi, _ ęląųgįąųsįąi, 
Rime į kad ir K. Simons, kuris buvo iš toliau atvažiavę. Bet 
pusėtinai gerai dainuoja. 'kaip f tik pradėjo miainieriai

Po į dainų pamokų, dešimtą rinktis, tuojaus policija, šnipai 
valančią prasidėjo susirinki-/ir mušeikos puolė -mamierius 
rpas. ; Skaitytas laiškas, A. L.'.ir, pradėjo, vaikyti. . Kurie bun 
L. ‘D. Ketvirto Apskričio.vo atvykę automobiliais, tuos 
(?—Red.),, kviečiant chorą sugrūdo . atgal į ! automobilius 
dainuoti apskričio išvažiavime.’ir įsake važiuoti ten, iš km: 
Nutarta dalyvauti 'tame išva-'jie latvažiavo. Neleido apsi- 
žiavime. Skaitytas laiškas iš stoti ne tik ant Broad St., bęt< 
Philadelphijos, kviečiant daly-'.ir-ant Main St., visur vaikė, 

ivauti jų piknike. Apsvarsčiusi Mainieriai pasipiktinę skirs
nį klausimą, išrinkta komisija,tesi ir tvirtino, kad visgi bus 

kiek lėšuos nuvažiavi- sutverta Nacionalė Mainierių 
ne dau- Unija, nepaisant, kad policija 

gia*u, kaip $60, tai gal choras į ir mainų baronai neleidžia 
jiems susirinkti ir savo reika
lus a ps varstyti.

Lew-iso mašinos visi viršinini- 
kėliai išvien darbuojasi su 
miesto valdžia prieš naująją, 
Nacionalę, Mainierių, Uniją. Ži
noma, jie nusigandę, nes ge
rai žino,' kad jeigu tik maiiiie- J. . • l ' • ' ' ♦ T- •>

Milžiniškas Komunistų Partijos 
Piknikas i

Liepos 6 d., Chatam Colony, 
Chatam’, N. J., Komunistų Par
tija rengią. milžinišką pikniką, pūtė, 

j kaipo atidarymui Partijos rin-
i vajaus. Programa bus ■ dienos darbo.

j puiki.iy.įvairi. Bus įvairių žai-! neturėjo laiko ilsėtis,

Birželio 27 d., yąkare, dar 
saulei nenusileidus, buvo la-j 
bai ūįtanota ir smarkus vėjas! 
. . ^Darbininkai, sugrįžę iš j

Waterburv i: m-, dirbtuvių, ilsėjosi po sunkaus1 
y’jkirrlų vajaus. Programa bus Į dienos darbo. Bet bangiečiai 'ši 

« karta iau n-iskutini žo.li I įvairių žai-(neturėjo laiko ilsėtis, jie skuj ištirti
f.S.nd J rt“,? avim-, l!ur’M tarpe bus ir atle- binosi i choro .pamokas ir
tardami.- apie sj tsvaziavimą ui. jie , gabumus, 
dar turime pnmmti tai kad Busaį .. Newarko iSeks 10 
ne vien t'k us Connecticut val-|va| te. ml() Wol.kers Center,1 
stijoa, darbininkai suvažiuotųJ93 Mercer st. Tode] |(urie 
1. mOsiį. demonstratyviskaji|manote važiuoti,

. ■ išvažiavimų bet Ar is tolimos- !sl(i,.hl lajku Rengėjai
ės ąpielinReg. M.es sakome | 

.r prąšome visų, kad pasakytų , 
tiems^ kuriuos ši senutė nie-! 
kaip negalėtų .pasiekti be jūsų i 
gyvo, žodžio, ,idant ir jie kartu ! 
su vigais, {kitais dalyvautų šia-j 
me mūsų’išvažiavime.

Jamė dalyvauti labai svar
bu, nes šiuo momentu labai daro 
būtinas( reikalas ne vien tik ville, 
S. L. A. nariams, . bet ir šiaip i labai 
visiems 
žinti su 
mo' ei 
žinoti 
delegatų’ tarimus, taipgi ir so- 

melus, ■ 
prakišo ' kus toje kempėje 

Gegužio

A. VIII—apskričių išvažiavi
mą, kuris bus 4 d. liepos, Lie
tuvių Darže, 
Conn.

su- mas. Jeigu lešuotų

PHILADELPHIA, PA.

sirinkimą.
Dabar choras deda visas pa-į ir ten dalyvaus.

stangas, kad pasirodžius “Lai-Į., Kadangi, iš priežasties be- 
kurisį įvyks 6 d ar bes, choro, organizatorius 

būkiteĮ pa- d. liepos Brooklyne ir kuriame apleido šį miestą, (ai jo vie-’ 
i dalyvaus daugybė chorų. Mat, ton išrinktas dr.d. Damasevi- 
i Bangos Choras taipgi , nenori j yiqius. 
:ir iiiuo kitų, chorų atsilikti, o i . 
(gal dar stengsis, kaip j kuriuos i i 
j ir pralenkti. > ii. .

Kurie girdėjo1 chorą dainuot-į i •Vaikų Kempės Atidarymas

Tarpt. Darbininkų PagClbos ■ jarit, tie stebisi, kad choras į 
vietos skyrius 6 <1. liepos ati-^taip tru-mpų laika -ir taip pui- Naciona!e3 Mainierių Unijos 

vaikų kempę Lumber-rWmi dainuoja; As manau, kad. Mitingas Išvaikytas 
Pa. Vieta del kempės Į čia nieko nuostabaus nėra, nes j
graži, netoli Delaware veik visi dainininkai apsipaži-, Birželio 29. d. čia buvo šau-

arbininkams susi pa
rakusio S. L. A. sei- 
o labiausiai reikalas 

angiųjų-didžiumos

ir sako,

cialfašistų pabertus 
kad, girdi, bolševikai 
teisme bylą. prieš 
kompaniją.

Darbininkija sakė
* kad tegul fašistai tuomi nesi- 
- džiaugia, tegul tuomi nesidi- 

džiuoja. Kurie skaito spaudą, 
kurie protauja, visi žino, kad 
su socialfašistais- ne tik teis
mas nėra pralaimėtas, bet jis 
atidėtas ant keleto dienų, kad 
būtų galinga prirengti jų ne
naudai. Kode! jie pradėjo 
skleisį; visokius melus apie jų 
pačių išgalvotą “pralaimėji
mą”? Tuomi jie mano, ma
žiau turinčius pasiryžimo ko
vose narius sudemoralizuoti. 
Jie taip daro, kad jų yra vie
nintelis noras, kad rodyt žmo
nėm, jog. tik vienas Gegužis 
turi tvarkyt ir valdyt S. L. A., 
reikalus, ir vesti seimus, su lyg 

padiktavjimo.
Jie jiems, pavyks

suvilti žmones, o po tam įti
kinti, jog viena yra išeitis ko
vai su bęlšęvikais ir pažangią
ja darbininkija, tai samdyti 
mušeikas; ir policiją. Bet lai 
tie ponai nemano, kad darbi
ninkai išsigąs policijos buožių 
bei kalėji 
bus.

Tačiau

imu; to nebuvo ir ne-

s S. L. A. nariai, mum : 
pritarian Šioji ir pažangioji 
darbininkija, būtinai turi tatai 
viską žin*kas dėjosi seime. 
Kodėl faĮ aj skleidžia čirš
kaujančiu^ nelus apie pralai
mėjimą bl teisme su jais? 
Kas reikia/ taryti Šiuo momen
tu, kuohi 

♦skaldyt 
Taigfc č 

proga vii

pu* fašistai užsimojo 
Susivienijimą ?

|ia, kaip matote, yra 
ską, kas mum svar

bu, išgirsti, nes bus drg. R. Mi- 
zara, kuris nušvies tuos visus 
neaiškumf 
klaidina ; 
sau persist

Išvažiax 
nuo 11 vai 
lumai vallaro. 
ir graži svetainė; bus dainų 
programa ir geri kalbėtojai 
apie nauj ausius nuotikius visus 
patenkinsi / v

Rengimo Komitetas.

kuriems| tiems,
I Ivas ir nepajėgia 
r yti, kas iš to išeis.- 
j aas prasidės ryte 
Undos ir tęsis iki vė- 

Muzi'ka, šokiai

WATERBURY, CONN.

Pikniko
Gauta is Įvairių miestų pra

nešimų, k^td daugelis žmonių 
rengiasi važiuoti i Ą. L. D. L.

daugelis žmonių 
ažiuoti į A. L. D. L.

___ L. DUS. A. apskričių pik
niką, kuris įvyks 4 d. liepos,

• Lietuvių Darže, Waterbury, 
Onn Vieta visiems Connec
ticut vaistuos lietuviams žino
ma. ' 2 
lietujvių.

kas
ki<

Busftr iš kitų kolonijų 
Irograma bus dide- 

įvaiif>x Dainuos Water- 
ir Dew Britaino chorai; 

s dig. Miząra apie S. L. 
plačiai aiškins 

dėiosi ir ko-i 
nes išėjo. Ma- 
ugiau delega
vimo. Todėl 
kyti ir.Gegu- 
es piknike iš-

kempę Lumber-, kiai dainuoja. Aš manau, kad 
Vieta del kempės į čia nieko nuostabaus nėra, nes j 

netoli Delaware veik visi dainininkai apsipaži-,
Įnę su muzika. Apart to, turi- kišamas Nacionalės Mainierių 

’• porą profe-' Unijos, masinis mitingas. Apie 
Paimki-! pirmą valandą: nuvykau į Pitt- 

skaitlin- me kad ir drg. Višniauską, stoną pažiūrėti, kiek bus pub- 
Ikuris jau keliuose koncertuose likos. Tuojaus nuėjau į mies- 

publiką su dainomis.! to parką. Ažmonių dar nebu- 
laikyti per Tenorų skyriuje turėjome ge- vo, bet policijos, šnipų ir mu- 

vasarą, gali gauti aplikacijų ra dainininką F. Pakalniškį. | šeikų Jau buvo daug. Apie 
po num. 39 N. 10th St. Čia Jam aplcid

upės.
Prie atidarymo kempės bus'me savo tarpe ir ] 

didelė ir puiki programa, to- sionalų dainininkų, 
del kviečiame kuo skaitliu- me kad ir drg 
giausiai atsilankyti.

Tėvai, kurie norėtų savo, vai-' žavėjo

rįai sušibrganizuos į Nacidna-į 
Ję Mainierių Unjijd,»tai Lewi-.1 
so ponams bus riestai; ■

Dabar miesto < valdžią jau 
neleidžia npainieriajns , ir |ant, 
gatvių susirinkti. , Bet-'visgi Į 
mainieriai nenusiminę. Jie pa
siryžę kovoti, kad pasiliuosa- 
vus iš .Vergijos.

Visi lietuviai mainieriai, nie
ko nelaukdami, turi dėtis prie 
Nacionalės. Mainierių Unijos 
ir bendrai kovoti prieš Lewiso 
reakcinę mašiną ir sykiu prieš 
savo išnaudotojus.

Ten Buvęs.

A. LUTVINAS
US’ UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

Real Estate License 
C-2728.

Taip pat užsiimame 
pirkimu, pardavimu 
ir jnainymų namų 
bei žemių (lotų).

Mes išreiškiame

Kata-

Įsteigta
26 metai

kaipo 
tikrą savo jsitikipimą, jog 
tabakai, naudojami Ches
terfield cigaretuose , yra 
puikesnės rūšies, todėl ir 
geresnio skonio, negu bile 
kuriuose kituose cigare
tuose už tą pačią kainą.

LIGGETT & MYERS
1 TOBACCO CO.IKKETT* f

1 ĄSISEKIMAS ŠEIMININKĖS, svečių priė
mėjos priklauso niuo još mokėjimo taip apsieiti, 
kad kiti jaustųsi kaip namie; pasisekimas ciga
rete priklauso nho geresnio skonio.

KAIPGI KITAIP IŠAIŠKINTUM nuolatinius 
Chesterfield’s laimėjimus, vis augantį jo popu- 
liariškumą visur tarp rūkytojų?

NIEKAS NEGALI PAVADUOTI delikatno 
švelnumo ir turiningo kvapsnio, kuris priklauso 
Chesterfield’s visai skirtingam sumaišymui ir 
permaišymui. “CIGARETE TAI SKONIS!” 
Taip, ir Chesterfield’e tai . . . SKONIS virš 
visko.”

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 
išmokins jus > būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinų mechanikai^,, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. Leidimai už
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentauja. Klasės dieno
mis ir vąkarais, vyrams ir moterims. Nedėliomis nuo 10-12. Kata
logas uždyką. 
— , ------------ .n,w

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

. PATARIMAI IR Iš TYRIMAI DYKAI!
X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZINS no EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai <

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P, M. NedilloJ S A, M* iki 4 P» M.

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
Kasiniu automobilių; dalinas j tris dalia:

1. Mechatfizmas. Kaip sustatyti sulig planų t 
kaip, sunasti sugedimus.; , kaip išardiiua su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvienų stu
dento nraktiškai/ po prieiiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalingiau
sia prie dabartinių automobilių. -I-**

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu lofo-
riu. . ‘ 1 ? i
Pabaigę mnsų mokyklos kursų, turite pilnu 

progą pasinaudoti vienu iž dviejų ainatt^— 
meehaniko arba Šoferio. Garantuojame iaio- V ‘ 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietavif-

, aųgliSkai. Kaina prieinama vistas*. '*
Mokytojom yra žymus efcanertas L. TIKNIAVIČUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atd- ' 
kito’apžiūrėti mūtfųf mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. 11UO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL <
228 'Second Avcnufc Kampas 14th- Street New York, N. Y.

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOMUS

IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.-

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell __
Keystone

TELEFONAI:
__ ________ Oregon 6186
____________ Main 1417

Chesterfield
© 1930, Ligoett & Myers Tobacco Co.

)

ŠEKIT LINDBERG

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
. 736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir S»th Sts., NEW YORK CITY
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Dar 4 metai Katorgos po Garsaus
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių

------------------------- Rašo Simonas M. Janulis
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PHILADELPHIA, PA.

(Tąsa)
Vieną rytą atėjo viršininko pagelbinin- 

kas ir pasakė, kad aš susirinkčiau visą sa- 
- vo turtą, kuris susidėjo iš 1 svaro cukraus 

ir 4 pakelių tabako-machorkos ir eičiau į 
raštinę, nes atėjo paliepimas išsiųsti mane 
jau į tikrą katorgą, bet kur, nepasakė.

Išeidamas ties langeliu savo draugo Ozo- 
’• lio surikau: “Mane jau išveža, bet nežinau 

kur.” Jis, palinkėjęs man geros kelionės, 
; suriko: “7
, čia sėdės, o mes juos dabosime.” Ir, kaip

kaip rykštės; toliaus, kaip pradėjo skaityti 
įstatymus, tai neperžengti jų visų ir mie
gant žmogus negalėtų, vis tik kuomi nors 
prasikalstų. Vienas iš žiauriausių įstaty
mų buvo tai, kad kalinys, būdam'as apkal
tas retežiais,-einant kur nebūtų, turi taip 
eiti, kad pančiai nežvangėtų, ir kad kalėji
mas atrodytų -taip, kad retežių būk tai nie-. 

j kas nenešioja. y Išpildyti tą .įstatymą buvo 
galima tiktai einant paimt retežius į ran- 

, v.. .. ± kas ir stipriai keįt’augštyn, bet tada aštrios
Buk drąsus; neužilgo jie pa ys geleangs grandys, kurios:buvo užnitavotos 

žinoma, jo pasakymas išsipildė už 8 metų. aP^m^ kojas, nemielasirdmgai pjauna k(p- 
Atėjęs j raštinę aš labai nuliūdau, nes su- jais,ūr-todėl kaliniai ant pasivaikščiojimo

neidavo, nors ir bųy'o* paskinta po 15 minu
čių. Kaip 9-nios vakare kiekvienas turėda
vo- eiti miegoti ar jis norėjo, ar ne. Ir jie 
suprasdavo tą žodį, kad tikrai miegoti, ir 
jei kareivis ar sargas pamatydavo, kad ka
linys guli ramiai, bet neužsimerkęs, tai 
grąsindamas ginklu, liepdavo užsimerkti ir 

Buvo atsitikimų, kad žmogus 
miegodamas ir versdamasis nejučiomis ant 
kito šono subarškėdavo retežiais, ir už tai 
buvo baudžiamas. Jei tik pažiūrėdavai ar 
prieidavai arčiau lango, tai tuojaus iš lauko 
pusės šaudavo į tą langą, ir jei nenušauda
vo, tai tas kalinys, į kurio langą šovė, vis 

suradau dar 10 politinių kalinių, iš kurių tik turėjo nukentėti karceryj arba būdavo 
aš sužinojau, kad rengiamas planas gink- nuplaktas rykštėmis. Jei tai būdavd kamba- 
luoto pabėgimo iš Strunių kalėjimo vis tik rys, kur sėdėdavo 10-15 žmonių, ir toks at- 
pavyko gan laimingai; buvo užmušti trys sitikimas būdavo, tai paprastai kaliniai me
taliniai, o kiti buvusieji mano draugai lai- kuomet nepasakydavo, kuris buvo arti lan- 
mingai pabėgo; taipgi buvo sužeisti trys | go. Tada, žinoma, bausdavo visus. O jei 

buvo labai didelis kambarys ir daug kalinių 
būdavo, tai sustatydavo visus į eilę ir skai
tydavo, ir kiekvienas penktas ar dešimtas 
iš eilės turėdavo nukentėti. , ; .

Sunku ir graudu darosi tik. atsiminus 
apie tuos žiaurumus; iiį kankirįijmus, ir tie
siog nesinorėtų tikėti, 'kad'*yrd pasduty *tbL 
kių budelių ią tarpo žmonių, 
yra, nes tbldais puds 'padai 
bažnyčia, tikrindamąj Kha : 
nuo dievo valios iT jo Jeikiaf

žinojau, kad mane išveža tik vieną; o kiti 
mano buvusieji draugai ir pabėgėliai bus 

į išvežti į kitas vietas.
Ir nuo to laiko aš nei vieno iš jų nema

čiau ir nieko apie juos negirdėjau. Tik 
' ’ pernai parašiau gromatą į Maskvos susi- 

‘ vienijimą buvusių politiškų katorgininkų, 
. iš kur gavau atsakymą, kad drg. Filipovs- mYepotT 

' kis buvo revoliucijos paliuosuotas ir užsi- * 
: registravęs toje draugijoje, bet kur jis da

bar randasi, jie nežino, ir jei sužinos, tai 
žadėjo man pranešti.

Išvežus mane iš Vitebsko, to urvelio, pri- 
statė ant stoties, o paskui į vagoną, kur aš

Birželio &2; d. vietinės dar
bininkiškos organizacijos buvo 
surengę pikniką Laurel Sprin- 
gs’e. Publikos atsilankė ne- 
daugiausįa, bet prieš pabaigą 
susirinko nem’ažiausia. žmo
nės plačiai kalba, kad didelė 
dalis ypatingos “progresyvės” 
visuomenės susirenka Fair
mount Parke, prie “rūtų dar
želio,” sųsineša savo užkan
džius ir “linksmai” pinakliuo- 
ja iki sūtęmsta. . . Pirmiau 
pas tuos “draugužius? buvo, 
užkištas už pašonės koks nors 
laikraštis, gi dabar (protui 
plėtojantis) kyšo iš tos vietos 
“pinaklio” kaladės, o‘iš neku
riu pasturgalių, aiškiai išsifor
mavus mūnšaino • pantukė. . 
Nedyvįi, kad tokie elementai 
traukiasi iš mūsų organizaci
jų ir , jie nemato 'reikalo būti 
jų dalyviais,kaipo ; savo ‘ kla
sės karžygiais. Juo žmonės 
arčiau prie grabo, tuo labiau 
dvokia puvėsiais.. .

jau jis nerems mūsų, judėjimo, 
tad kas gį ąnt galo,, pasiliks 
su tuo Lyros Choru? Gerps-su tuo 
nes dainininkės, Vaidžiulienė 
ir Jaskevičienė, vėl išėjo. iš 
choro, pamatuodamos perdaug 
vaikiška bei .tuščia choro tvar
ka. Chore yra susipratusių 
mūsų draugų, bėt jie bijo, kad 
neišbėgtų jaunimas, jei. jam ne
duosią pasilinksminimo. Cho
ristai, ‘geriau jūs skaitykitės su 
vietiniu darbininkų judėjimu,! 
nes dalis publikos jau prade
da žiūrėti kaip į antidarbinin- 
kišką chorą ir nenori remti, o 
juo toliau, tuo bus blogiau.

, 1 Rep.

y SHENANDOAH, PA.

LA11ĘLPHI 
išrinktos ' k 
“L4risvęshl i 
pėtnyčipj, 14

wisjjbi delei 
audaj pikniko 
J liepbs, Liau-

dieS jNūrtie, 8th St. ir 'rslirmount 
Aye., 8 vai. vakare. Bendro Ko
miteto Komisija. 155-6

sargąi ir du užmušti, kurių tarpe buvo ir 
mano mušikas, vyresnis sargas Ižakovhs.

; Po to pabėgimo jau daugiau politinių kali
nių tenai nesiuntė nei vieno.

Dabar mus visus 11 atvežė į Smolenską, 
kur buvo didelis kalėjimas, plačiai pagar
sėjęs viršininko žiaurumu ir kur buvo lai
komi vien tik kaliniai, nuteisti ant ilgo lai- 

> ko į katorgą; kitokių nebuvo.
b Kadangi tas kalėjimas išimtinai buvo tik 

/ delei katorginių, iš kurių kartu su nuteisi
mu yra atimamos visos žmogiškumo teisės

• (“lišion vsiech prav i sostojanija”), tai, ži
noma, ir tvarka čionai buvo įvesta tokia, 
kad jokio žmoniškumo ir nebuvo matyti. 
Tai buvo akmeninis maišas, kur buvo kan
kinama apie trys tūkstančiai žmonių, iš ku-‘ 
rių virš tūkstančio buvo politinių kalinių, iš 
visų kraštų plačiosios Rusijos, ir net nuo 
Kaukazo.

Tie kalėjimai, kuriuose aš išsėdėjau pir- 
•ma virš trijų metų, sulyginus su Smolens- 
-ko centraliniu katorginiu kalėjimu, tai dar 
nebuvo kalėjimai, o galima sakyti, tik pik
nikas. Čia tai prasidėjo tikras kalėjimas 

:su visu cariškų valdininkų žiaurumu ir ne
žmoniškumu,'kankinimu ir rykštėmis ka
pojimu, po. kuriomis žuvo daug Rusijos re
voliucijos žiedų. Mirė tie karžygiai, kapo
jami rykštėmis, jų kraujas plūdo, o gyvos 
mėsos šmotais lakstydavo į šalį, ir nebuvo 
nei vieno atsitikimo, kad nors vienas iš tų 
karžygių suriktų arba išduotų balsą, pra
šant pasigailėjimo; mirė tylėdami, sukandę 
dantis, nes tai buvo politinių kalinių etike
tą; jei kuris plakamas rykštėmis suriks, tai „ 
skaitytis šiaudadūšiu, neturinčiu valios ir! rys. Kambariukas buvo beveik toj^s pat, 
rimtumo. Ir jei jis išlikdavo gyvas, tai vi-1kaip Vitebske: 4 žingsnių ilgumo ir 3 pla- 
sai neturėdavo pagarbos kitų politinių kaltumo, bet gerai augštesnis. Lova .buvo gė
limų, nes juomi neužsitikėdavo. Tas, ku-|ležinė, prirakinta prie sienos ir ją atidary- 
ris plakamas rykštėmis surinka, reiškia,^davu. tik kaip 7 vakare, kad negalėtum die- 
negali kentėti ir kankinamas gali išduoti' ną prigulti. Buvo mažas staliukas ir tabų- 
draugus arba jų.paslaptis. Todėl tokie irlretka (suolukas), tai visi m^no. baldai/; > ; 

^buvo beveik boikotuojami. . ; Tame .kambary aš išbuvau beveik metus
Kada mane ir kitus dešimtį kalinių, ku- laįįo,t nematydamas nei saulėj :nei n&ėdžių/ 

'riuos aš i*adau traūkinyj, atvedė į Smolen- žolės*arba žnjogaus; mačiau tik sargus ir 
skd katorginį kalėjimą, išėjo iš raštinės kareivius, bet išbuvau ramiai, beveik ne^ 
viršininkas, apsirengęs kariško pulkininko nubaustas ar kankinamas. Gyvenimas bu- 
rubais ir pasakė mums prakalbą, kuri Vo baisiai vienodas, be mažiausių perrpai- 
skambėjo maž daug-sekančiai: “Jūs norėjo- ,nų; valgis buvo tiesiog nepakenčiamai pra
te socializmo, tai kaip tik čia aš tokią tvar
ką ir įvedžiau. Pilna lygybe visiems be 
mažiausio skirtumo ant visko, taipgi ir ant 
valgio. Beje, jūs norėjote ir laisvės, tai aš 
jums dalinai suteikiu ir jos—galėsite lais
vai mirti, ir kuo daūgiau jūs išstips, tuo 
geriau bus ir imperatoriui ir man... Pas 
mane įvestos taisyklės, kurias jums paaiš
kins mano pagelbininkai, ir už jų sulaužy- 

*įmą kiekvienas gaus iki 30 parų karcerio 
arba iki 100 rykščių.”

Tai pasakęs nuėjo. Tada atėjo vienas jo 
pagelbininkų, kurių jis turėjo 9, ir visųpir- 

■ma pasakė, kad viršininkas yra “cino” pul
kininkas ir kad jo kitaip negalima vadinti, 

.kaip “vaŠevisokoblagorodije.” Už nepa- 
vadinimą jo taip, kitokios “koronės” nėra,

23 d. birželio atsibuvo A. 
L. D. L. D. 10 kuopos susirin
kimas. Prie kuopos priklauso 
120 narių, bet į susirinkimą at
silankė apie tuzinas narių. • 
Tuom tarpu visi žino, kad yra 
parėjus nauja knyga, “Politi
nės Ekonomijos Pamatai.” 
To negana. JUnansų,. sekreto
rius, drg. Vaitkus, raportavo 
vardošaukiais, l^d 50 narių 
nėra užsimokėję už šiuos me
tus. Susirinkusieji draugai 
pasiskirstė teritorijas ir eis iš- 
kolektuoti mokestis iš sutin
gusių narių, žmonės revoliu
cijos nesulaukia, tai nėra rei
kalo ir šviestis. Kit? atsilanko 
į susirinkimą, tik pakapt už 
knygos ir bėga per duris, tar
tum su kokia ąlmužna.. .

Radd’ Negyvą A. Tulaucką 
i : • i • - * *—j—:

Pabaigoj, balandžio mene
sio, del šeimyninių nesmagu
mų, prasišalino iš namų<A. Tu- 
lauckas, Per tą laiką nieko 
apie jį nebuvo galima suži
notu Bet birželio 2’6 ;d’. vai
kai, uogaudarpi, rado krūmuo
se negyvą, jau supuvūsį. Pa
laidojo. birž. 2’7 d., A.'P. L. A. 
4 kuopos Laisvės Kapuose.

CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30 kuopos susirinki

mas bus getverge, 3 liepos, Lietuviu 
Kliube, 339 E. 4th St. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir naujų 
narių. Sekr. P. Kašarauskas. 154-5

BALTIMORE, MI).
Sveikinkite darbininkų delegaciją, 

kuri ką tik sugrįžo iš . Sovietų Šąjun
goj ir išgirskite raportą apie Sovie
tų Sąjungą. Prakalbas rengia Bal- 
timorės Friends of Soviet Ūųion, ke
tvirtadienį, 3 d. liepos. Pmdžia 8 
vai. vakare. Įvyks Finų Salėje, 703 
Portca St. Kalbės D. Donovan, inži
nierius, ir S. Salow, fine darbininkė. 
Kiekvienas darbininkas būtinai da
lyvaukite šiose prakalbose ir išgirs
kite, ką šie kalbėtpjai turi jums pa
sakyti apie Sovietų Sąjungą., 154-5.

f Bet ištiktųjų 
’b daugiausiai. 
caras pįeinąš 
aklai; kląušytii 

Antras, tai pats surėdymas su jo pinigine 
sistema. Nesinorėtų tikėti, kad žmogus už 
3 rublius saVo valia, nušautų kįtą žmogų. 
Aš savo akimis mačiau tame kalėjime net 
8 tokius atsitikimus. Mat, už ųušovimą ka
linio, kuris, .pažiūrėdavo »arba būdavo arti 
prie lango, buvo mokama kareiviui ar sar
gui 3 rubliai ir priegtam. kareiviui dar buvo* 
duodamas “paaugštinimas” — vieną baltą 
šniūruką užsiūdavo ant peties. Pasekmės 
,buvo tokios-, kad sargai ir kareiviai nuo riui
langų akių nenuleisdavo, ar tik nepasirodys 
lange “trirublinė” žmogaus pavydąlė.

Perskaičius įstatymus, atvedė mus į di
delį kiemą ir, pažiūrėjęs į popieras, pagel- 
bininkas iššaukė mano vardą ir pavardę ir 
liepė išeiti pirmyn. Apžiūrėjęs nuo galvos 
iki kojų, pasakė vyresniam sargui: “v odi- 
nočku.” Tas tuojaus mane nuvedė į kitą 
pusę kiemo, kur buvo mažesnis ‘namas ir 
atidavė dviem sargam, taip pat pasakęs: 
“v odinočku.”

Užlipome ant ketvirto augšto, atidarė 
kambariuką, ant kurio buvo No. 78. Aš 
įėjau ir paskui mane užsitrenkė storos du-

. Kambariukas buvo beveik tojss pat,

Birželio 24 . d. atsibuvo Ly
ros ChoVo susirinkimas, į kurį 
nemąža’ij jatsiįankė jaunuolių. 
Šiame / sUširįhkime buvo atsi
lankęs iš Čleve lando Lyros 
Choro veiklus narys drg. Pet
koms ir vjęnąs t delegatus nuo 
^aukiaįnds WJarbiyi koįivenci-; 
jos1 Chiėdgon- 4j d*, liepds. De-> 
legatas prašė' -aukų iš Lyro^ 
Choro. Susirinkimas -vos-ne- 
vos išstęnėjo $5. . Po tam bu
vo įnbšta, -kdd paaukoti “Dai
ly Workeriui,” nes choras vėl 
uždirbo, piknike $150.- Kele
tas draugų balsavo už aukoji
mą, gi veik' visa didžiuma jau
nuolių bhl?£kyb, kad nieko ne- 
aukot. Kada nubalsuoja, kad 
nieko neaukot “Daily Worke- 

i,” tuojaus padaro įnešimą 
važiuoti į Atlantic City ir turė
ti “good time”—-visi vienbal
siai nubalsuoja. Samdys bu-, 
są; vyrai užsimokės po $1.50, i 
o merginos po 50c, gi reštą 
lėšų tikietų ir užkandžio pa
dengs iš iždo. Choro ižde 
randasi apie $300 ir choristai 
gali paūžti sudėtais darbinin
kų centais per jų parengimus. 
Senesni draugai sako, kad 
tiems jaunuoliams reikia tik 
duoti “good time,” tai jie eis 
dainuoti ant praktikų, o ant 
parengimų — “1 
duos...” Ant galo buvo pa
kviestas drg. Petronis pasaky
ti šį tą apie Cleveland© chorą.

18--Nesvarbu, Kiek Milionų Jūs 
Gali Padaryt

Liepos 4 dieną.bus 154-tas jubilė- 
jus sukaktuvių nuo paskelbimo ne- 
prigulmybes šios šalies.

Sveikata yra laikoma didžiausiu 
turtu bile šalyje. Nepaisant, kiek 
milionų žmogus gali padaryt, be ge
ros sveikatos jis nėra turtingas.

Apvaikščiok kasmet savo jubilčjų, 
pasiduodant daktarui išegzaminuot 
jūsų sveikatą. Tai bus geriausias 
jūsų turtas.

Japonai turi priežodį: “Visos ligos 
įeina kūnan per burną.” Būk at
sargus valgydamas, gerdamas ir rū
kydamas.

Jūs pabaigoje kiekvienų metų, gal 
būt, duodate savo automobilį mecha
nikam gerai peržiūrėt ir permainyt 
nusinešiojusias dalis ‘naujorhis. To- 
kis egzaminavimas ne kažin, kiek 
kainuoja, jeigu jūs1 tai J pą<iary^it 
pirm, negu vbuš . peryklų. < ? s ? 
- Jūsų kūno; fnašina taipgi jrfei’kalaįi- 
ja duot išegzan)inpot^ gydytojui pirpi, 
negu bus peYvėlu; kūno sistehia turi 
dirbt, kaip- ir gera mašina.

Pavyzdžiui, į virš 20,000 daktarų vi
soje .šalyje Juipsnoriai ’išsireiškė, kad 
Uucky > Strjkfes 4 mažiafui ! įžeidžipMi 
^ęrkįę, rįegįįi | bį|e kiti Jcįgaretaį. ( ° j

if LIETUVOS PREKIŲ
1 I J. v ’ . I, J ■, . . •galima gauti , kiekvienoje j 
geresnėje lietuvių krautuvė-

1 je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejankų 
tt.

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

ir

PRANEŠIMAI 
’! IŠ KITUR ’

- WORCESTER, MA$S..
S. f L. A. 57 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 6 liepos,’ paprastoj -vie
toj ir paprastu' laiku, siamę .susi
rinkime nariai turės \ progą išgirsti 
mūsų skaitlingos delegacijos raportą 
iš atsibuvusio Chicągoj. S.. L. : .A. 
skandalingo 36-to seimo.. Tat, visi 
nariai ' dalyvaukite ’ susirinkime, nes 
labai svarbu -išgirsti pilną raportą, 
kuris bus istorišku dokumentu. Pa
sakykite ir kitiems apie šį susirin- 

. kimą. S. L. A. 57 kuopos narys.
-155-7

stas, o svarbiausia, tai visuomet Auvo ma
žai, taip kad alkanas būdavau visuomet. 
Čionai nuo laisvės jau nieko nebuvo gali
ma gauti. Kituose kalėjimuose, kur pirma 
buvau, gaudavau siuntinių su valgymu iš 
Vilniaus nuo žinomos liaudininkų veikėjos 
F. B., o tankiausiai nuo jos sesers J. O., su 
kurių pažvalgomis norsU&š nesutikdavau, 
bet kurios pažino mane senai, kaipo gerą 
vaiką, dar* panelės būdamos. Jos man la
bai ; palengvino mano kalėjimo dienose, ir 
tik ačiū joms aš išlikau gyvas. Pabėgęs 
antrą kartą, buvau jų sušelptas ir p. J. O. 
pinigais atvažiavau į Ameriką. Už ką aš 
joms ir šiandieną dėkingas ir prorečiais su 
jomis susirašinėju.

H' (Tąsa bus)

Fotografuoju, Didinu Ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Pa veikalus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedčliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

1
Išbalzamuoja ir laidoja nitninurtM 
visokių kapinių. Norintieji 'feriausio pa
tarnavimo ir už Žemą kali nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas man. Pas mails 
galite gauti lotus ant visokiu apinių kuo 
geriausiose vietose ir už žer> p kairią.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PAu

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Bell Phone, Poplar

A. F. STANKUS
GRA BORI US- UNDERTAK ER

I PLATINKITE “LAISVĘ’’

du 'šimtmečiu/^ D į) A Q Gold Medal Haarlem 
O k? / A ^gyduolė Inkstų, Kepe-

Virš
Oil buvo pripažinta
nų ir pūsles bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New

i roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules. 
> Prac^k tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35 c, 

75c ’r $ J - 50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu- 
tėse “Gold i Medai” vardo ir kitų neimk.

nt, 
ip-

DETROIT, MICH.
Svarbūs S. L. A. 200 kuopos, susi

rinkimas bus subatoj, 5 liepos, pa
rapijos mokyklos svetainėj, ant Car- 
doni Avė. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit, nes kiekvienam 
svarbu sužinpti, kur link, eina S. 
L. A. Sekr. J. K. A. 155-7------- (----------- -

GRAND' RAPIDS,. MICH.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugija 

rengia metinį pikniką petnyčioj, 4 
kaip ’ dzievas1 Darbininkų Kooperatyvo Par

ke. Bus įvairių žaidimų, skanių už
kandžių ir gėrimų. Todėl kviečiame 
visus atsilankyti ir smagiai laiką 
praleisti. Važiuojant iš Grand Rap
ids, reikia imti kelią 131 iki M. 44.

Rengėjai. x
REIKALINGAS džianitorius der 

dviejų astuonių kambarių stubų. 
Randa uždyką ir $10 į mėnesį. At
sišaukite: J. Bassuk, 79) Tompkins 
Ave., Brooklyn, N. Y.. 155-7

HILLSIDE, N. J.
(A. L., D. L. D. 200 kūppa reiigia 

lįnksmą aktingą užbaigimui vasaros 
sezono. Autingas bus 24 d. rugpjū
čio^ Todėl' meldžiame apielinkės 
draugijas nerengti nieko ant virš- 
minėtos dienos. Vietą ir programą 
pranešime yėliau. Rengėjai.

LAWRENCE> MAS.
Ketvergo vakare, liepos 3, bus pui

ki vakarienė su šokikis. Rengia ben
drai Lawrence’o, Methuen’o ir Hav- 
ęrhilliė farmeriai, Maple Parkoj. Pra
sidės 5, vai. vakare ir trauksis per 
visą naktį.- Muzika bus viena iš pui
kiausių: grajys lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Bus ir programa: 
dainuos Laisvės ir Liaudies' chorai. 
Įžanga ypataį:; vakafięiįei ir šokiams 
—$1; vaikams vakarienei ir šokiams 
—25c; tik šokiame—25e. Jeigu liks, 
kiek pelno, tai bus skiriama sušelpi- 
mui. vieno draugo, J. Karsono,-kuris 
yra be kojų. Kviečia rengėjai.

' ‘ ; F 154-5

r-x -ta « • _1 — 1 • •* HJr>. lUItSlcl IIIILI KClId. xol lai . *1**.Drg. I etronis nuiode, kaip Jie 7 mylios į rytus nuo Bostwick Lake.
veikia skirtingose sąlygose nuo 
Philadelphijos choro. Jų mo
kytojas griežtai uždraudžia šo
kius ant praktikų, nes šokiai 
trukdo dąjnayimd lavinimąsi, 
čia nekurie”jaunuoliai pradė
jo šaipytis. *Jis nurodė, kaip 
sykį ' Cleve'lando choras iškry
po iš darbininkiško kelio ir 
kaip jis pakriko, progresyvėš 
visuomenės neremiama^. ’ Da
bar ęięvelanjo fChor(as esąs 
tampriau susirišęs su darpinjų- 
kų judejirtiu. Apie išvažiavi
mus ir tokius paslinksminimus, 
kokie čia. rengiami, cleyelan- 
diečiai nežino, ypatingai kurie 
eikvotų iždą.’ Jie turi 50 na
rių ir perstatą operetes^ pasi
darydami po ;$1,100 iškaščių.

Su f’bįladėlphijos Lyros 
Choru yrą) bloga tas, kad jis 
atsisako aukoti svarbiems dar
bininkių kovos “įvykiams ir, toj 
dvasioj • nėra • pratinamas ’ tas 
jaunimas, Kūris yra kilęs iš tų 
pačių tėvų, .kurie kasdien ste
na nub sunkių ekonominių ap
linkybių ir 'murma prieš neti
kusį kapitalą surėdymą, '' J$i 
jau choras negali gerai pasi
rodyti ant mūsų parengimų ir

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, 1
M. Balchunas, Savininkas 3 el..DARBININKU KALENDO

Dar Yra 50 Kopijų
Darbuokimės; kad išplatinti visą 

‘ : NAUDOKITĖS NUPIGINTA KAINA

ĄNT STOČIŲ GALITE GAUTI 

^LAISVĘ” ELIZABETH, 
^RigeĮtis, 221 Second St. 

Mickus, 278 Second St. 
pas Singerj.

S.

ir

N.

Kuo Greičiausia Siųskite Užsakymus ir Plal 
kite su Didžiausiu Skubumu. Laukiame 1 
reikalavimų

“LAISVĖS” ADMINIŠTRACLL
46 Ten Eyck St., ! Brookly

Platintojams, imant nemažiau 3 
egzempliorių duodame po 10 centų 

už kopiją



Trečiadienis, Liepos 2, 1930
X

5.50 < Kovo menesį .'. 2,500.02

Viso

11.25

$13,510.81

60.00

1,877.74

Viso

MONTELLO, MASS.

Du Bušai Atvyksta iš Massachusetts. Juose

Atvažiuoja Laisvės Choras iš Haverhill ir.

Liaudies Choras iš Lawrence. Tie

Du Chorai Dainuos Bendrai, Va

dovaujami Pauliukaičio
JOHN NAUJOKAS

Vardas

. .r

1,149.16
2,000.00

. $4,928.26

$2,525.61
10,985.20

$3,904.24
1,723.04

3.65
32.00

1.00

Viso išmokėjimų ...

Lieka pinigų pei- 3 mėn. 
Pinigų buvo iš pirmiaus

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

2.00>
9.00
1.50!
2.00

. .$2,450.86
. 2,502.99

2.50
.50

Sausio
Vasario mėnesį ...
Kovo mėnesį ........

Va isve

50.00
2,806.63 

—!—>--
$13,510.81

J. MILIAUSKAS, 
A.P.L.A. Centro Sekretorius.

Turėsime megafonus. Tad chorai ir kalbėtojai 
bus girdėt vipam parke.

BE PERSTOJO GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR

. V>.

Puslapis Penktas

A. P. L A. ŽINIOS
\ i 55

i55 21.64 j 
108.47 

16.40 
‘80.12 
78.90 
24.08 
10.22 
38.54 
19.69 
33.93

A. P. L. A. ATSKAITA SAUSIO, 
VASARIO IR KOVO M£N., 1930

Kp.
2.
3
4
4

Už 
Už

5
5
6
7
8 Už
8 Už•o

Už

7
9

2
24

1.50 47/Ed. Sheputis. ^užj4.. n.;
.50 4>7 J. Samulioms, uz n. n. g.

5.00 47
5.00'51
.4.50 51

:53
2.00 i

252.21 Į

>100.00
7.25

I

3.10

VIETOS ŽINIOS
v j! __ u. ‘ \

$300,000 Falšyvų Pinigų
Suėmė penkis pinigdirbius 

partnerius Brooklyne; jų var
dai: Y ir 11. Minkinai, Ben Gra- 
bownitz su pačia Bertha ir Sam 
Weiss. Jie atsispausdinę $300,- 
000 falšyvomis dvidešimt-do- 
lerinėmis; iš to iki šiol gerais 
pinigais gavę nuo $75,000 iki 
$150,000. Paskui tarp savęs 
susipykę, nepasidalindami pel
nais. Bekerštaujant vieniems 
prieš kitus, taip ir sužinoję 
apie juos detektyvai.

kono ' Harvey valdybą Queens 
paviete. Kaltina Queens vAl- 
dininkįis, * kad’ nušmugliavę 
miestui milioną dolerių arba 
daugiau su gatvių taisymo ir - 
kitais kontraktais; nurodo į- 
vairius pavyzdžius grafto, 
viešpataujančio toje valdybo
je.

P. Grabauskas, už n, n. g.
J. Seniauskas, už n. n. g.
A. Malinauskas, už n. n. g. 
M. Janavičienė, už n. n. g. 
A. Višniauskas, už n. n. g.
J. Urmonui už vertimus į 

anglų kalbą
“Laisvei” už konstituc.
H. Obernauer, centro ad

vokatui, alga už 6 mėn. i 
Sugrąžinta permokėti pin.

Gataveckui, už svetainę 
ir telefoną

Centro - daktarui^ D. Saran- 
dra 6 mėn. algą-'

“Laisvei,” J. Balnio pren. 
sugrąžinta už konstituc.
F. Rodgers, centro pirm., 

alga už 6 mėn. ir lėšos
K. Stašinskas, c. vice-pirm., 

alga už 6 mėn.
Miliauskas, c. sekr. alga 

už 3 mėn.
Centro raštinės išlaidų per 

3 mėnesius
Išlaidos ceptįro 

3 kuopos 
K. Urmonas, 

alga ir lėšos 6 mėn.
J. Urbonas, c. iždo 'globė

jas, alga 6 mėn.
Geo. Urbonas, c. iždo glo

bėjas, alga už 6 mėn.
Už kuopų kaudijas, H. A.

& I. Co.

Viso išmokėta sausio mėn. $3,17^.94
Išmokėjimai Vasario 

Kp. Vardas, pavardė.
J. Bagdonas, paš. 
A. Petraitis, paš.
J. Kybartas, paš. 
A. žukienę, paš.
S. Jokųbauskas, paš. 1425 

Rumčikienė, paš. 1999 
Gužauskienė, paš. 2506 
Batukienė, paš. 
Jonelaitis, paš. 
Jankauskas,* paš. 
Motikevičius, paš. 2522 

UI. Aimanienė, paš. 3397 
Seniauskienė, paš. 2860 
Polasky, paš. 
Vildžius, paš. 
Budginas, paš 
Labanauskas, 
Bačkis, už n.

S. K. Schultz, už n. n. g. 
F. Imbras, už n. n. g.
K. Glaubičius, už n. n. g. 
J. čiuplis, už n. n. g. 
F. Madison, už n. n. g.

J. Vaitkevičius, už n. n. g.
F. Kuklis, už n. n. g.
M. Bendinskas,. už n. n. g.
J. Rakauskas,' už n. n. g. 

paaukoja Tarpt. Darbi
ninkų Apsigynimui

A. VišniauSkas, už n. n. g. ‘
Penų. Real Ėst.- Co. už 

kuopų bondsus
J. činvinskui sugrąžinta 

mėnesinės duoklės
J. čjrvinskui, paš. už ligą 
O*, čirvinskieneį, paŠelpos 
Už plunksnas Ą. P. L. A. 

vajaus laimėtojams

pajamų .................... $7,458.87

IŠMOKĖJIMŲ:
mėnesį ................  $3,174.94

901.83
851.99

55Pajamos Sausio Mėnesį 
Suma. 

$297.48 
6.14 

57.86 
26.51 
60.24 
50.86 
31.61 
21.90 
50.20 
54.81 
55.29 
48.53 
43.53 
21.05

^.A24.62 
Lj 14.10 

14.81 
65.14 
13.62 
10.07 
40.06 

2.39 
38.03 
17.68 
54.27 
49.37 
16.27 , 
39.92 
18.09/ 
12.68 :
59.75 : 
10.93 ’
8.22 ‘ 

10.92 ‘ 
81.04 ‘ 
12.12 ‘ 
66.43 ‘ 
75.18
23.75 ‘ 
27.04 
19.85 
16.471;
9.60 

32.59 
159.49

gruodžio mėn. 
sausio mėn.
sausio mėnesį
grtidžio mėnesį
sausio mėnesį

gruodžio mėnesį 
sausio mėnesį

26 
27 
30 Už gruodžio mėnesį 
30 Už sausio mėnesį 
32 
33 
34 
35 1

- 36
37 ; ‘
38, r:
39 . A
40 4
41 ‘ *
42 
43 
45 
45 
46 
48 
49 
50 
51

. 52 
52 
53 
53 
55 
jj| , 
Pavienių narių 
Nuo advokato H. Obernauer 
Nuo 3 kp., išlaidos 
52 kp. už kaucijas 
47 kp. už kaucijas 
44 kp. už kaucijas

Už 
Už

Už 
Už

KP- 
2 
2 
3 
3

4 
J. 3

gruodžio mėnesį 
sausio mėnesį

gruodžio mėnesį 
sausio mėnesį

3
3 Leningradas.—Ant gele

žinkelio, einančio tarpe Ir
kutsko ir Leningrado, įvy
ko ekspresinio traukinio ne
laimė, kurioj 22 asmenys ta
po užmušti, ir nemažai su
žeista.

25.00
5.00
3.00

1 d. bal., 1930, pin. yra

A. P. L. A. draugijos pinigai ran
dasi sekančiose vietose:

i Mellon Nt’l Bank................
iThe Union Savings Bank..
First Nat’l Bank of McKees

Rocks, Pa. j.,. ...............
First Nat'I Bank of New-

Kensington, Pa..............
Farmers Deposit Nat’l B’k 
Pas centro sekr. įvairiefns 

reikalams .. ..........
Pinigai čekių skyriuj........

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Pavienių narių 
30 kp. sugrąžinta skola

Viso pajamų kovo mėn. $2,500.02
Išmokėjimai Sausio Mėnesį, 1930 m. 
Kp. Vardas, pavardė.

A. MaseliŪnas, paš. 
Ji LukaševiČius, paš. 
M. šuminskas, paš. 
A. Dumbliauskas ,pš. 

Rožiukas, paš. 
Samuilis, paš. 
Kliučius, paš. 

Raškinis, paš. 
Virbickienė, paš.

S. Adomaitis, paš. 
P. Paukštienė, paš.
I. Zubrus, paš.

Sadausko, pom. 
Poška, paš. 
Jurgaitienė, paš. 
Sadauskas, paš. 
Kitrikas, paš. 
Bielskus, paš. 
Vasiliauskas, pas 
Gamulis, paš. 
Griška, paš. 
Treinis, paš. 
Paulauskas, paš. 
Guzevičienė, paš. 
Urbonienė, paš. 
Elbrektas, paš. 
Valukonis, paš. 
Gruzdis, paš. 

Igno Savukaičio, 
pašelpa ir pom.

J. Aleliūnas, paš. 
M. Klebonas, paš. 
D. Mikužis, paš.

Bražulis, paš. 
Lunis, sugrąž. įst. mok. 
naujų narių gavimą 
Lasky, už n. nar., gav. 
Urbonas, už n. n. gav. 
naujų narių gavimą 
Žemaitis, - - ----

2 
2 
2 
5 
7 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
12 
14* 
20 
24 
26 
27 
27 
30 
33 
34 
34 
40 
41
42 K. 
42 
42 
44 
45

K.
G.

J.

I.

M.

J.

M.

M.

F.
J.

P.
F.

Suma. 
$11.00 

19.00 
50.00 
42.70 
82.50 
34.00 
15.00 
59.00 
13.00 
26.00 
29.00 
27.00 

2290 j 150.00 
‘2153 oo cn 1 
2330 
2100 
2050 
2431 
1913 
1272 
2037 
2493 
2173 
2645 
2766 
2581 
2696 
2741

49

47 
j 52 
52 
52

4931.43 i 44
126.63 I ,1
38.86
70.3 r z

3.74
17.31

- 42.49 
" 2.33 
;i5.66 
100.00 
120.34

3.75 
3.75 
3.75

M. 
F. 
už

G. 
už 
A.

C. No.
255
422
331 

3149
993 

1170
792 

1161 
1970 
1217 
2893

555

801 
3228 
3060 
2034 
2587

n. n. gav.
5 n. n. gav.

J.

rašt. .reikale 

centro izd.,

4
J. Valentukonis,
4 J. Pacauskas, už n. n. gav.
4 K. Rutkauskas, už n. n. g.

39.76 išmokėta vasario męnesį $901.33 
j Padėta* į Farmers Dep. Banką,

17.50 | j taupinimo skyrių Ji,000.00

250.00

43.41

38.07

104.23

88.50 
57.00 

106.50
46.44 
31.00 
94.00
36.00

> 16.70 
100.00 
137.40 I
38.00 i
55.70
63.10 
52.00 
52.00

344.0Q 
74.39 

• 143.85 
50.00 
10.00 
2.34 
4.00 
3.50 
1.00 
1.00 
7.50 

.50
5.50 
1.50

2
9
9
9

14
25
25
27
30
33
34
37
37
42
49
52

2
2
2
2
5
9

i 24

M.

J.

J.
S.

J.
K.

uz 
n.

5 
8 
9

19 
11 
13 
20 
26 
33 
33 

-------- .35 
$24.00 '37 
28.00 • 
37.00 1 
35.00 
74.28 
59.40 
77.50

17.50

17.50

51:38

Menesį, 1930 
C. No. 

470 
2464 
1237 
3018

Suma.

—t—1

Vįso čekiais išm. vas. mėn. $1,901.33
Išmokėjimai Kovo Mėnesį

Kp. Vardas, pavardė. "
3 K. Šiurmaitis, paš.
4 K. Janionis, paš.
4 . J. Babarskas, paš.

J. Miller, pom.
R. Pečiuras, paš.’ 
F*r. Kūngis, 'paš.
O. !Stonienė, paš.) 

Bugaila, paš. 
Kubilskis, pas. 
Stevenson, paš. 
Mačys, paš. 
Rasikas, paš. 
Apacenka, paš. 
Woska, paš.

G.

T.

C. No.
2094
3326
3332
3151
1131
1821’ i
2478
1268

’ 1881
2155
2299
2307
2073
2736
2765

2413
1908

567

2588 
2998 
2546 
n.n.g. 

ff.

M.
J. Staškevičius, paĄ
J. Miliauskui, centro rašt., 

alga
“Laisvei” spaudos darbas
Už kuopų bondsus, Penn. 

Real Ėst. Co.
G. Šimokaitis, už n. n. g.
O. Bendikienė, už n. n. g.
M. Kreipavičienė, už n. n. g.
G. Braknis, už n. n. g.
Pataisymas raš. mašinėlės

51 
78.00 4i 
63.10 i 5 
17.00'54 
37.00 I 
38.00 
10.00 
44.55 
76.10 
44.00 

1.00 
2.00 
1.50 
5.00 
5.00 
8.00 Sausios ■ mėnesį . . 
5.00 Vasario' mėnesį . . .

Suma. 
$2.00 
11.00 
;56.00 

200.00 
82.00 
75.50 
44.00 
34.00 
9.00 
9.00 

18.50 
43.00 
57.00 i 
41.00 Į 
36.00 |

80.00 
28.41

3.75
9.00
5.50

.50
4.00
2.83

Išmokėta kovo menesį $851.99
Padėta j taup. skyr., Mellon

National Bank 1,500.00

Viso ček. išm. kovo mėn. $2,351.99
Abelna Atskaita už Sausį, Vasarį ir 

Kovą, 1930 
PAJAMŲ:

BALTIMORE, MD.
' , i * ’ ■

Svarbi Darbininkam^ 
Naujiena

Liepos 3 d. Sovietų Sąjun
gos Draugai šaukia masinį mi
tingą finų svetainėj, 703 Pon- 
ka St. (Rengėjai nepasako 
laiko.—Red.) šiame mitinge 
išduos raportą tik ką sugrįžę 
iš Sovietų Sąjungos darbinin
kiški delegatai. Jie papasa
kos įspūdžius iš Sovietų Sąjun
gos. Svarbu kiekvienam iš
girsti jų raportą. Todėl visi 
vietos ir apielinkių darbinin
kai kviečiami atsilankyti.

Rengėjai.

Bedarbė Labai Sumažina 
Vedybų Skaičių . i ,,

Pernai birželio mėnesį Di
džiajame New Yorke išsiėmė 
apsivedirhuj leidimus 3,932 po- 
rds, % o išiemet. tą patį mėnesį 
tik 3,317 porų,; tai yra 615 ma
žiau. Patys kapitalistų laik- 

‘naščiai pripažįsta, kad vedybų 
Skaičius mažėja iš bedarbės 
priežasties. ;

Naujas Milioninis Graftas
Queens Pavieto Valdyboj,

Buvęs gatvių valymo supe
rintendentas Fr. Brieger įteikė 
teismui skundą prieš republi-

LIETUVIS GRABORIUS

norintieji/ ge
ri a u si o. PA
TARNAVIMO FR 
UŽ ŽEMA 
NA, NUL 
MO VJ 
SAUKIT

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 13 W. 3rd Street 
SO. BOSTON, MASS.

. Tel.: &>. Boston 0304-

MONTELLO, MASS.

IR

NAKTINIAI ŠOKIAI
Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė

3 dieną Liepos-July, 1930 
Naktiniai Šokiai Prasidės 9 Vai. Vakare ir Trauksis • 

iki 4 Vai. Ryto

4 dieną Liepos-July
Prasidės 1 Vai. po Pietų

; Bus visokių žaidimų, lenktynių 
ir bus duodama dovanos.

Šokiai Prasidės 6 (v. ir Trauksis iki 11:45 v. Nakties 
Liepos (July) 5—Šokiai nuo 8 iki 11:45 vai. Nakties. 

• * ’ * k
Bus gera muzika—Kupkos orkestrą iš 8 kavalkų.

• * I *
Vieta—savojoj parko • svetainėj, šalia Winter St.

7 . . ' Montello, Mass. .. .
Kviečiame visus atsilankyti. RENGIMO KOMISIJA

T •. 4 *
■------ ,---------«L

‘Laisvės’ Piknikas
Nedalioje, 6 dieną Liepos-July, 1930

Viso pajamų sausio mėn. $2,450.86

Pajamos Vasario Mėnesį
Suma. 

$361.37 
13.80 

101.98 
61.16 

117.60’ 
28.31 
34.22 
22.11 

112.86 
90.97 
12.29 
31.63 
28.34 
21.78 
61.64 
15.60 
30.99 
24.06 
20.70 
48.75 
45.68 
24.56 
15.51 
22.25 
10.27 
16.31 

141.38 
27.06 
62.13 
93.41' 
15.88 
34.81 
38.55 
27.58 
12.56 
10.47 
33.39 

100.67 
120.66 
34.14 

105.02 
19.72 
67.47 

117.47 
19.64 
12.92 
32.32 

1.00

Už 
Už 
Už

kaucijas 
sausio mėnesį 
vasario mėnesį

27
30
32

5
6 
7
<LUŽ

10 
11 
12
14 
17 
19
22

40 
4L 
42
ii

4 
t
5

46
47
47
47
48
49
50

Už
Už

Už
Už
Už

52

į mėnesį j 
p-mėnesį

sa/j^to mėnesį
vakario mėnesį

Y

gr uodžio mėnesį 
sailsio mėnesį 
vasario mėnesį

54
55 i
Neusgrįžęa čekis

Viso pajamų vasario mėn. $2,502.99

K p.
2
3 
4

KAIP VAŽIUOTI Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ
Directions for Automobiles Kaip Važiuot Automobiliais

From New York City, 
cross the Manhattan Bridge' žiuoti per Manhattan Bridge 
and ride down Flatbush I Pavažiavę tiltą, va-

I

Avenue to Prospect Park. įkj Prospect Park.
Ride through the Park to žiavęs parką, 
Ocean Parkway till Bay Ocean Parkway; privažiavę 
Parkway is reached, then - - -
turn to the right and ride 
down to the end of the 
road. Seeing the water, turn 
to your left to Cropsey Ave
nue, to the car tracks and 
that will be 25th Avenue, tas ir bus 25th Avenue.

- There to the right will be Ten ant kerčios, po dešinei, 
found Ulmer Pavk.

Iš New- Yorko miesto va-

žinokite Flatbush Ąvenue 
" ' " " ’ . Perva-

pasukite į

Bay Parkway, pasukite po 
dešinei ir važiuokit iki ga
lui. Pamatę vandenyną, 
pasukite po.kairei į Cropsey 
Avenue. Kada privažiuosi
te gatvekarių “trekes,” tai

rasite Ulmer Park.

PENKI METAI
ALBINAS KUŠLIS, 622 Bank St., Water
bury, Conn., atsako šiaip: Jau 5 metai, 
kaip Jūs, JOHN’S cigarus savo Restaura
cijoj užlaikau, ir juos visi giria, kad ma
lonūs rūkyti.

Jurginė draugyste, Union City, Conn., 
iš žymiausių Amerikoje, turinti savą parką 
piknikams ir salę baliams, Naujokų Ciga

rus nuolatos užlaiko, kad rūkytojams pa
tinka !

Lithuanian Liberty Hall, Elizabeth, N. 
senai JOHN’S Cigarus užlaiko, nes CigaraiJ., 269 Second St., nuo 

geri.
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Khubas, 269 Front St., kai

po žymus politikoje, savo rūmuose, nuo senai su pasigėrėjimu, 
JOHN’S Cigarus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviškos 
restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznieriai užlaiko JOHN’S 
po 10c. Visi rankomis padaryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, bet ir kituose 
miestuose bizniaus užvedimuose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur 
reikalaukit virš paminėtais vardais Cigarų. Ant pareikalavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Adresuokite

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

Vietiniai — LYROS CHORAS, vadovaujamas 
Retikcvičiūtės, ir AIDO CHORAS, vadovauja
mas Šąlptaitės—tai jau rengiasi itin rūpestin
gai 
kad
CHORAS iš Newarko, vadovaujamas šalinai- 
tės, ir BANGOS CHORAS iš Elizabetho, vado
vaujamas Eremino.

Traukiniais
kitų miestų 
važiuokite į 

čia imkite

Kaip Važiuot
Atvažiavę iš 

į New Yorką, 
Union Square, 
požeminį traukinį su užrašu 
'West End Express, Coney 
Island, ir juo važiuokite iki 
25th Avenue. čia išlipę, 
eikite po dešinei ir gale 
25th Avenue rasite Ulmer 
Parką.

Iš Brooklyno ir kitų dalių 
miesto geriausia važiuoti iki 
Chambers Street stoties ir 
imti Coney Island ekspersą, 
persimainant ant 36th St., 
Brooklyne. Čia gausite tą 
patį traukinį — West End 
Express, Coney Island.

Kurie važiuosite kitais 
Coney Island traukiniais, 
tan. ant 3fcth Street stoties 
persimainykite. ant West 
End Express, Coney Island 
traukinio.

Directions by Train
From Williamsburgh, 

take the 14th Street Sub
way at any station to Union 
Square, New York City, and 
Change for West End train 
to 25th Avenue. Those tak
ing the Broadway “L” go to 
Chambers Street and the 
Coney Island traią to 36th 
Street, thep change for 

^West End Line to 25th Ave
nue. 
York, 
Line, 
Times
at 25th Avenue. Then walk 
to the right to the park.

pine “Laisvės” pikniko. Smagu priminti, 
vLaisvės” piknike dalyvaus ir SIETYNO

Paj^Jnos Kovo Mėnesį
Suma. 

$458.90 
31.77 
89.33 
27.91 
57.74 
46.28 
51.27 
76.48 
29.39 
38.65 
32.07 

9.95 
12.71 
13.77 
47.36 
34.76 
14.72 
27.59 
40.20 
21.55 
49.47 
52.10 
33.23 
54.69 
23.46 
88.95 
23.51 
12.67

kova

vasarį 
kovą

26 Už
26 UŽ

Ulmer Park
Pradžioje 2 5 th Ave., Brooklyn

Įžanga 50 centų ypatai

7 jb.u; i
8 Už Vądąri
8 Už
9

10
11

13
14
15
17
19
20
22
24

30
32
33
34
36
87 
88
.'19
40 <
41
42

5.73
55.48
54.28
16.38
36.54
27.59
70.00
18.93
8.65

197.06

From Uptown New 
take Subway, B.MJT. 
West End train, at 
Square and get off

Kalbės Drg. L. PRUSEIKA ir Bus Svečių, S. L 
A. Seimo Delegatų, Kalbėtojų

DVI DIDELĖS PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTROS 
AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

Parkas bus atdaras nuo 10 v. ryto; Muzika nuo 2 vai, dieną iki 12 nakčia

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis he tik sunklaotUs 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kuri* vartoja p© 
Ameriką pagarsėjusius

Urbb Lax Tabs
yra tai kanųolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų.
25 centai, už skrynutę.

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont Atmm) 
MASPETH, t. L, N. Y. 
Telephone, Juniper f7>6

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:'

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

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonfilrit 
mąn prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti

Nq.-_,

Miestas _.

-Street or Aveniu
' S .. M ' n



Puslapis šeštas >VIETOS ŽINIOS ramybės per visus paskutinius 
11 metų, lįsdamas pi’ie jos su 
savo gyvuliškais apetitais.

.• . ■’•■•* L--1 ;'*♦,• 'i ■ "'. ? ••'■-, . •• y -’' ‘
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Ti’ečiadienis, Liepos 2, 1930
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Iš už Tūkstančio Mylių 
Būriais Važiuoja į 
“Laisvės” Pikniką
Karavanas iš Maine Valstijos 
j “Laisvės” Pikniką

“Rumford, Me.,
“June 30.

“Gerbiama .‘Laisvės’ Admi
nistracija ir visas ‘Laisvės’ Ko
mitete! Kreipiuos į jus, klaus
damas, garbūs draugai, ar bus 
vietos mums keliems iš tolimos 
Maine valstijos, besirengian
tiems ’važiuoti į garsųjį ‘Lais
vės’ pikniką? Mes keletas ža
dame atšauti į savo klasės pa
rengimą. Jau fordas gatavai 
pašmeruotas; jo ‘šiušiai” irgi 
gatavi, ir jis prunkščia kieme; 
tik laukia tos valandos, kad 
jau traukti tūkstantį mylių į 
darbininkų klasės pikniką.

“Dabar klausiu jūs, draugai 
laisviečiai, ar yra vietos ar 
ne ?

“Draugiškai, jums viso labo.' 
“Petras Vaznis.”

Nesibijokite, draugai iš 
Maine ir kitų kolonijų—nerei
kės jums Brooklynan atvažia
vusiems gatvėse nakvoti. To 
jums neleis draugai brookly- 
niečiai. Miestas didelis ir ne
trūksta gerų, svetingų draugų.
Philadelphiečių Varžytinės 
del Važiuotojų į “Laisvės” 
Pikniką

“Philadelphia, Pa.,
“Birželio 30.

darbininkija yra šiemet susi
domėjus “Laisvės” iškilme la
biau, negu bet kada pirmiaus.

Garsusis Lebėdeff Dainuos 
Menkeliūniūtės Išleistuvių 
Vakarienėje, Šeštadienį

Aido Choro ir 
Susivienijimo I kuopos rengia
moj vakarienėj, šeštadienį va
kare, diepos 5 d., “Laisvės” 
svetainėje, pažymėjimui drg. 
K. Menkeliūniūtės išleistuvių į 
Italiją, siekti tolesnio dainos 
mokslo, bus išimtinai gera mu- 
zikalė programa, nekalbant 
jau „apie gardžius valgius.

Miesto Majoras Nežinąs, Ką 
Daryt su Valdybos Šmugeliu

Miesto majoras Walkeris 
sako dar nežinąs, ar reikėtų 
paskirt ekspertus kvotėjus ar 
šiaip gerbiamus piliečius, kadi 

i ištirt kaltinimus prieš jo ar
timiausią draugą Walsha, gal
vą miesto valdybos taisyklių 
ir apeliacijų skyriaus. Jis yra

K. Menkelhmiūtė

-• Darbininkių^'kaltinamas, kad desėtkais tūk
stančių ėmė kyšius nuo namų 
statymo kontraktorių; kad da
linosi grobiais arklių gydytojo 
Doyle’o, kuriam davė teisę ad
vokatauti; kad lupo sau ky
šius už leidimą atsidaryti ga
zolino stotis įvairiems asme
nims, ir tt.

Majoro Walkerio valdžia 
nežino, kaip atsakomybėn pa
traukti tokius kriminalistus; 
bet tos valdžios policija pui
kiai žino ^žudyti darbininkus; 
jos teismai nedvejodami kiša 
3 metam į kalėjimą bedarbių 
vadus.

“Laisvės” Pikniko
Darbininkų Susirinkimas

Visi, kurie esate apsiėmę ką 
nors dirbt “Laisvės” piknike, 
prašomi susirinkti “Laisvėn” 
trečiadienio vakare, liepos 2 
d. Turėsime pasikalbėt ir su
tvarkyt, kad visi žinotume sa- 

ro užduotis ir vietas piknike.
Kurie turite vietos apsinak- 

vojimui iš kitur atvažiavusiem 
iš vakaro draugam, prašome 
pranešti “Laisvės” ofisui ne 
vėliau šeštadienio, apie 3 ar 
4 vai. po piet.

^MIRTYS—LAIDOTUVesJJ

PARSIDUODA saldainiu krautuvė, 
lietuviu apgyvento j vietoj. Par

duoda iš priežasties kitokių užsiė
mimų. Biznis geras, randa pigi, 
krautuvė su gyvenimo kambariais.

15 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
153-5

PARSIDUODA 12 kambarių -namas, 
nuo 
par-

Sheepshead Bay, vienas blokas 
jūros;1 visi vėliausi įtaisymai; 
siduoda pigiai.

J. Domeniene
44 Union Ave., Brooklyn, N. 

153-8'

PA.IIEŠKO.IIMAI
PAJIEŠKAU partnerio Į drabužių 

valymo ir prosinimo įstaigą—tokio, 
kuris mokėtų tą darbą, būtent: ant 
mašinos prosyti, drabužius sutaisyti 
ir tt. Gali prisidėti su visai mažu 
kapitalu. Taipgi gali pirkti visą biz
nį, jei patinka.' Parankiausia ma
tyti vakare, po 6 valandai. Įstaiga 
randsi po num. 32 Scholes St., Brook
lyn, N. Y. 4 155-7

Telephone, Stagg 9910

LORiMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia7malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

' BROOKLYN, N. Y.

New

Išduota Daug Falšyvų 
Laisnių Automobiliam

Speciale grand džiurė 
Yorke atranda, jog State Mo
tor Vehicle Biuras, West 4th 
St., bėgyje vienų i paskutinių 
metų išdavė daugybę falšyvų 
“laisnių” (leidimų) automobi
listams. Kaltininkų vardus 
dar neskelbia.

Staiga^ mirė Juozas Kopec, 
42 metų amžiaus, 81 N. 4th 
St., kaip matyt, per naudojimą 
svaiginančių gėrimų. Pašar
votas 416 Metropolitan, Ave.> 
Laidotuves rytoj, Alyvų Kalno ną Arlauskytę. 
kapinėse. Laidotuvių apeigo- Brooklyne. Patirta, kad jis miręs, 
mis rūpinasi graborius Al. Ra- bet kur ir ka(la norime sužinoti, 
dzevičius, 416 Metropolitan 
Avė., Brooklyne..

PRAŠAU PRANEŠTI
Jeigu kuris žinot apie mirtį Jono 

Jerulaičio, gimusio Kalnėnų Kaime, 
I Jurbarko parapijoj. Buvo vedęs O- 

Amerikoj gyveno

bet kur ir kada norime i
Jeigu kas žinot, praneškit 
sekamu adresu:

K. Rudaitis
1637 S. 47th Ct., Cicero, 

150-5

greitai

III.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRIUK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y. .1

X-SnindMių Diagnoza
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK
STOGDENGIS

Metalu Iš mušame Sienai

t

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

REIKALAVIMAI i
REIKALINGA mergina arba mote

ris del prižiūrėjimo dviejų metų 
vaikučio ir pagaminimo valgio. Su 
užmokesčiu susitaikysime ant vie
tos. A. Sargent.

941 E. 98th St., Canarsie, N. Y.

229-231 LEONARD 
Brooklyn, N. Y.

Mūsų darbu paten 
visi, kuriem tik dirbame.

Dainuos pagarsėjęs rusas 
tenoras M. Lebedeff; M. Bu
tėnienė, F. Stankūnas, pati K. 
Menkeliūniūtė, Aido Choro 
Merginų Sekstetas, Radio 
Kvartetas; tikimasi, jog dai
nuos dar ir visas Aido Choras.

Patartina įsigyt tikietus iš- 
anksto, atsimenant tūlas neto
limoj praeityj vakarienes, į- 
vykusias “Laisvės” svetainėj,. 

r_ ______  t__ __ . v kur pas’ivėlavusiems pritrūkot
Kliubo (kuris nors tebenešioja 
savo seną vardą, bet yra dar
bininkiškas). Sutikus ‘Laisvės’ 
rėmėją drg. Gegžną, klausiu: 
Na, kaip bus su ‘Laisvės’ pik
niku? Kitas šalia manęs sto
vintis draugas sako: Netaip 
garsiai, nes i 
Vincas. Aš klausiu 
dalykas? Ir paaiškėja, kad 
Senas Vincas taipgi organizuo
ja grupę į ‘Laisvės’ metinį pik
niką, bet tik slapta, po 
du drg. S. Vaitkaus.
/‘Drauge, štai ką aš 

pasakysiu.
cas organizuotų atskirą grupę 
iŠ savo New Jersey valstijos, 
tai aš nieko nesakyčiau. Bet , ,
jei Senas Vincas suorganizuos Atydai Lietuvių Atletų 
grupę savo valstijoj ir bandys Vl-L • 
priskaityt ją prie drg. S. Vait- “UUOU lldlJŲ 
kaus grupės iš Philadelphijos,i b 
tai aš parodysiu, ką leidės ga- * jVyksta

“ ‘Laisvės’ štabo generolui drg. 
“P. Bukniui.

“Gerbiami Draugai Laisvie- 
čiai! Nors Philadelphija ga
na toli, bet irgi slaptai organi
zuojasi dalyvaut metiniame 
‘Laisvės’ piknike, štai ką aš 
nugirdau piknike Republikonų

netoli stovi Benas 
klausiu: Kame

var-

jums
Jeigu Senas Vin-

tikietų bei vietų, 
rienė, kaip matote iš progra
mos, bus nepaprasta.

Vieną Plėšiką Nušovė, 
Kitus Du Areštavo

Policmanas II. IT. Roth 
šovė ex-kalinį D. Fuch.są, 
na iš trijų plėšikų, kurie 
go po išplėšimui $3,551
Fruit and Produce Exchange, 
100—7th Ave., New Yorke. 
Kiti du buvo .areštuoti. Bet 
pas juos išviso terado tiktai 
$408.57. Klausimas, kur

nu- 
vie- 
bė-

O ši vaka-lg?lė,° užkišti kitus Pinig«s
kiu trumpu laiku ?

(15§-6>

N. Y. Kapitalistų Organas 
Apie Bedarbės Didėjimą

Newyorkinis kapitalistų 
“Journal of Commerce” atran
da, jog nuo 1930 metų pra
džios iki šiol plieno gamyba 
Amerikoj nupuolė dar 20 nuo- 

. Geležies ir plieno dar
bininkai kasdien paleidinėjami 
šimtais ir tūkstančiais.

jie 
to-

REIKALINGAS partneris Į resto
raną, kuris supranta apie valgių 

gaminimą, arba virėja. Geros sąly
gos. Kreipkitės į “Laisvės” ofisą. 

150;5

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 7 kambarių namas: 

dideli, šviesūs kambariai ir 
dynė. 
randavojami už $30. 
stovyj 
25x150. 
$4,500. 
$6,000. 
wood Ave

mau- 
Ant antro floro kambariai 

Namas geram, 
ir geroj ąpielinkėj; lotas 

Kairia $6;500; mortgidžiaus 
Perkant cash, atiduosiu už 

Kreipkitės po num. 219 Nor- 
Brooklyn; N. Y. 154-6

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MAL10RIDS
DAUBĄ ATLIEKA

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GERAI IR PIGIAI

STOKES

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u b paveikslus 
Įvairiomis b p a 1- 
vomiB. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro au 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

PHONE 
Stagg 
5043

Notary 
Public

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną it n&kt). Darbą . 
atlieku gerai. Reikale kreip-/ 
kites pas mane, o ^atfirnausliy'" 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

i i i;

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

[Sbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Av-snue) 

BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA Great Necke bučernė 
ir grosęrnė, biznis gerai įdirbtas, 

lietuvių apgyventoj vietoj. Jeigu no
ri, gali pirktį su namu arba vieną 

'biznį. Labai gera proga, pasinau- 
dokit. Del platesnių informacijų 
klauskite telefonu: Great Neck 1686, 
arba kreipkitės po num. 100 Steam- 

ihoat Rd., Great Neck, N. Y. 153-?

Anglų Konsulas Garbina 
Budelišką Policiją

Anglijos gėnėralis konsulas 
Sir H. G. Armstrong, New 
Yorke, atsiuntė policijos komi- 
sionieriui Mulrooney padėkos 
ir pasveikinimo laišką, kad ko-Į 
misionieriaus mėlynsiūliai pa
darė visą eilę žvėriškų užpuor1 
limų ant komunistų ir kitų re
voliucinių darbininkų demon-' 
stracijos prieš Anglų konsula
tą šeštadienį, New Yorke. t !

Tame laiške konsulas Ang
lijos valdžios kelia į padan-l 
ges NeW Yorko policiją už jos 
“didvyriškumą,” ir tuo pačiu 
sykiu apšaukia komunistų or-i 
ganą “Daily Workerj” pra-Į 
keiktu laikraščiu, o komunis-: 
tus abelnai perkūnuoja, kaipo’! 
“ardytojus ir pavojų visuome-j 
nei/’

Minima demonstracija buvo - 
suruošta m’asiniam protestui - 
prieš Anglų imperialistų val
džią, kuri tūkstančiais žudo 
Indijos darbininkus ir valstie
čius, stojančius kovon už pa- 
siliuosavimą.

-------_—j------ / 

Pilietinių Laisvių Galva 
Prieš Policijos Terorą

Amerikos Pilietinių Laisvių 
Sąjungos direktorius, Roger N. 
Baldwin, atsiuntė protestą po
licijos komišioriieriui Mulroo
ney. Pasmerkia policiją už 
kruviną puolimą ant beginklių 
demonstrantų prieš Anglijos 
konsulatą pereitą šeštadienį, 
kurie protestavo prieš Anglų 
valdžios žudynes Indijos revo
liucionierių. Baldwin klausia: 
nejaugi dabartinis komisionie- _ 
rius seks pėdomis budeliško r 
Whaleno?- Tarytum jis dar 
nežino, jog dabartinis komisio- 
nierius, kaip ir jo pirmtąkūnas 
Whalenas, tiktai pildo valid 
kaskart labiau žvėrėjančių ka/ 
pitalistų prieš kovojančius 
darbininkus.

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

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
, • _• ' , J

Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta 
Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų » <
šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja yid<4 
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą- 
Nęreikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigertu 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duoti 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................................60c, per paltą

i

DR. H. 4MENDL0WITZ
2220 Avenue .T . Brooklyn, N. Y.

Tel.: Midwood 6261

liepos, 
Atletų 
Apart

Šį penktadienį, 4 d. 
t pusmetinis 

Kliubo susirinkimas, 
to, kad reikės šiame susirinki
me perrinkti tūli kliubo vir
šininkai, nepamirškite, kad ir 
kliubo piknikas įvyksta 19 d. 
liepos. Todėl ir pikniko visi 
reikalai prisieis aptarti šiame 
susirinkime. *

Todėl šis susirinkimas yra 
gana svarbus ir visi nariai pri
valo būti jame.

B.. K., Sekr.
_---- ----------j-------

Policija Vandenili Išblaškė 
300 Bedarbių Raštininkių

Pareikalavus per laikraščius 
vienos raštininkės, 300 mergi
nų susispietė apie raštinę Dr. 
Ruben Mose, 2103 Vyse Ave., 

;Bronxe. Kad išblaškyt šimtus 
i išbadėjusių raštininkių, tai po- 
jlicij^i paleido į jąsias gaisri
ninkų vandens sriovę.

Raštinių tarnautojai ir tar
nautojos turi dėtis į Ofisų Dar
bininkų Uniją, 13 West 17th 

piknike bus ir St., New Yorke.
__ ________ o_ Atva-j 

žino ja Prūseika, Gnfcas, Gri
gienė, Klastauskienė ir Sala- 
veičikienė, o iš Detroito, kaip 
jau nuo pirmiaus žinoma, Žu
kas ir’gal Antanaitis.

Kasdien aplaukia vis nauji 
pranešimai apie važiavimą į 
“Laisvės” pikniką nęt iš tokių 
tolimų vietų, kad, rodos, ne
galima buvo nei tikėtis.- To
dėl nebus joks perdėjimas, jei
gu pasakysime, kad visa pa
žangioji Amerikos : lietuvių

Ii. O, pagaliaus,. štai ką aš 
jiem pareiškiu: Aš, kaipo tik
ra philadelphietė, nepasiduo
siu nei jum abiem.

. “šį pranešimą rašant, liko 
dar 6 dienos ifci ‘Laisvės’ pik
niko. Dirbsiu išsijuosus, kad 
nepasiduot jums ir suprgani- 
zuot grupę iš suvirš 30 ypatų. 
Gal drg. Vaitkus netiki man? 
TddeI paskelbiu viešai štai ką:

“Į ‘Laisvės’ pikniką važiuo
ja drg. Laurinavičių ir Samu- 
lionių šeimyna, reštaurančiko 
Gfegžnbs ir kr/aučiaus Ado
maičio Šeimyna, Kutros ir Po- 
tų šeimyna, F. Valančių ir 
Griciūnų šeimyna.

“Reikalauju, kad drg. S. 
Vaitkus viešai paskelbtų, kiek 
jis slaptai nuveikė su savo pa- 
gelttininku Senu Vincu.

“Draugiškai, iki pasimaty-į 
mo liepos *6 d. •

“M. Kutrienė, 
“Organizatorė Grupės No. 1. 
Delegacija iš Chicagos 

“Laisvės
Chicagos delegacija.

teismas 
Carmelą 
amžiaus,

Pri-

Išteisino Užmušėją Dėdės 
Kaipo Žagintojo

Geheralių Sesijų 
New Yorke išteisino 
Muce’iėnę, 26 metų
kuri nušovė savo dėdę, 
pažino, kad jinai tą kartą bu
vo laikinai pamišus. Jinai 
aiškinosi, kad jos dėdė Fr. Gi- 
acelone .stengėsi ją išžaginti, 
nors dabar ji yra jau 5 vaikų 
motina'. Jis neduodavęs jai

Kings Republikonai Prieš 
Blaivybės įstatymą

Kings pavieto republikonai 
nutarė reikalauti savo partijos 
valstijiniame rinkimų suvažia
vime pakeisti dabartinį blaivy
bės įstatymą.

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
■ • / ’ - <• ■ ; • ' * \ 
f - i-.... ■ 1

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 

, linksma pasimatyti.
Kurie dar nepažįstate. mūs, tai 

del pažinties užeikite,'o būsite ma
loniai priimti. > . .

i J. ir Oj VAIGINIS ,
214 Perry Avė., Maspeth, N. Y,

Kundroto aptieka yra didžiausia fr seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtinės žiu re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir ęerą sandelį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipldtžs:

KUNDROTO APTIEKA j
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y/ 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-8514^ 
Iškirpk]t |į skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu1

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

9

o

578 GRAND STREET
* Prie Lorimer St., Šalia Aptiek 

BROOKLYN, N. Y.

sios __
nas, todėl kviečiame visas atšilai 

mes patarnausime kuogeriai

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.0(
Nudažom žilus plaukus ir sug 

biniuojame ilgam laikui. Kreipk 
sekamu adresu:

PRANEŠIMAS MOTERIMS
> j ■ r- s f- i šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados Permanent Wave maži-

i

t

>>

f.’.


	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00019.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00020.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00021.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00022.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00023.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00024.pdf (p.6)

