
Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis
Chicagos Gengsteriy ir 

Fašistu Aukos 
Laidotuvės (First Lithuanian Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

CHICAGO.—ADF fašistų 
ir miesto “požeminių” geng- 
sterių bei žudeikų brutališ- 
kai nužudyto Darįo Unijų 
Vienybės Lygos nąrio, Her- 

x zel Weizenbergo, laidotuvės 
bus'ketvirtadienį, liepos 3 
d., kai, 12:30 vai. po pietų.

Weizenbergo kūnas ran
dami pašarvotas H Liaudies 
Auditorijoj, 2457 W. Chica
go Ave. Iš čia darbininkai 
išlydės savo klasės karžygį 
į amžinatvę. Jie, tačiaus, 
lydėdami nukautąjį draugą, 
pareikš savo griežtą pa
smerkimą mušeikom ir 
šauks Chicagos ir visos A- 
merikos proletariatą į ko
vingąsias darbo unijas ir 
Komunistų Partiją, kad 
bendrai kovojus prieš žudei - 
kas.

ŽINIŲ-ŽINELĖS
Bagdadas. — Tarpe Bri

tanijos ir Irako (Mesopota
mijoj) padaryta sutartis, 
kuria einant Irakas gaunąs 
“nepriklausomybę” 1932 me
tais, jei sutiks išpildyti vi
sus sutartyje įdėtus reikala
vimus. Iki šiol Irakas bu
vo tiesioginėje Britanijos 
“globoje.”

Cleveland, O. — Amerikos 
zionistų vadas Lipsky čionai 
andai kalbėdamas pasakė, 
kad Didžioji Britanija ne
tinkama valdyti Palestiną; 
jis nori pavesti tą šalį “Tau
tų Sąjungos” globon. 
vilko ant meškos!

Nuo

Washington;—Finansų se
ktorius Mellon paskelbė, 
i su 1 d. liepos, š. m., J. 

ždinėje buvo perviršius 
000,000. Tai susidarė 
.tikėtai sugrąžintų kai- 

,ų kitom šalim paskolų.

ashington. — Meksikos 
asadorius J. V. “jieško 
’macijų” apie nužudy- 
Jew Yorke Meksikos pi-

— komunisto Gonza- 
n^alez. Drauge amba- 
ius pareiškė, kad jis 
tys reikalo prieš nužu- 

:us užprotestuoti, bet 
jieškąs tik “del forma- 
no/’

Helsingfors. Finliandija.— 
Esamasis šalies ministerių 
kabinetas įteiks savo rezig
naciją šiomis dienomis. 
Nors jis buvo žiaurus ir 
griebtas kovoje su komunis
tais, tačiaus vis dar nepa
tenkino reakcinių partijų, 
kurids reikalauja pravedimo 
įstatymo, atkreipto tik prieš 
komunistus. Kitas kabine
tas, tikimasi, bus dar reak- 
cioni^kesnis ir už esamą.

tos Angeles, Gal.—Čia ta- 
. po suareštuoti penki asme

nys, su Frankie Foster 
priešakyje. Kuomet andai 
buvo nužudytas Chicagos 
Tribūno reporteris Lingle, 
tai šitie paukščiai atlėkė ši
čia; tikjmasi, kad iš jų bus 
gauta daugiau žinių ta 
kryptimi.

Bfachareštas.—Į Rumuni- 
niją atvyko Švedų degtukų 
trusto galva Krueger. Jis 
nori sudaryti su Rumunijos 
valdžia sutartį del degtukų 

.Ajonopolio čionai. Už mo- 
/ftop<į>lį Rumunija gautų pa
skolos.
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Laisve Darbininkai Visų Šalių, Vienykite*!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re-

težins, o Išlaimėsite Pasaulį!
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VIENĄ PALAIDOJOM, KITA LAIDOSIM
S. L. A. 36-to Seimo Pareiškimas

Kuopoms ir Nariams
GERBIAMIEJI SLA NARIAI:

Kuomet jūs rinkote į 36-tą seimą dele
gatus ir siuntėte juos į Chicagą, jūs, be abe
jonės, manėte ir tikėjote, kad šis seimas ap
svarstys visą eilę SLA liečiančių klausimų ir 
išsiskirstys, kaip seniau, pirmesni seimai, 
kad darydavo. Deja, įvyko kas kita. Dėka 
buvusiai pildomajai tarybai ir ypačiai pre
zidentui p. Gegužiui, šis seimas tapo su
skaldytas ir jame buvo pašaukta policija ir 
gauja mušeikų, kurie nekaltus delegatus vai
šino buožėmis ir, be to, apie 18 jų įmetė į 
kalėjimą, kuriame be jokio reikalo turėjo iš
sėdėti virš šešias valandas.

Visas dalykas dėjosi panašiai:
Į seimą suvažiavo virš keturi šimtai de

legatų. Pirmoj sesijoj pirmininkas p. Ge
gužis paskyrė į Mandatų Komisiją tris as
menis—Uviką, Strumskį ir Grinių. Tuomet 
dalis delegatų pareiškė, kad jie nepasitiki 
šita komisija ir reikalauja į ją įdėti kitą 
asmenį, sugestuodami juomi M. Bacevičių, 
kandidatą į SLA prezidentus, kuris perei
tuose rinkimuose gavo keturis tūkstančius 
balsų. Argumentuota tuomi, kad daug de
legatų buvo nelegališkai išrinktų. Gegužis 
griežtai atmetė tą mintį, pareikšdamas, kad 
daugiau niekam neduosiąs, balso, bet vary
siąs savo darbą tolyn. Prieš tai virš dviejų 
šimtų delegatų ėmė protestuot ir reikalaut, 
!kad mandatų komisija būtų pakeista, įsi- 
leidžiant vieną narį iš tų virš 200 delegatų. 
Šitaip tęsėsi pora sesijų (birželio 16 d.). 
Ant rytojaus porą -valandų tęsėsi tas pats. 
Virš du šimtai delegatų reikalavo įsileidimo 
vieno asmens į mandatų komisiją. Jie sa
kė, kad prezidento nuskirta komisija nepa
sitiki; kad prezidentas ir visa, senoji pildo
moji taryba turi ką nors tokio neaiškaus 
ir negražaus priruošime paties seimo ir to
dėl nenori išklausyti delegatų opozicijos bal
so, įsileisti vieną iš triją narį į mandatų 
komisiją.

Tuomet p. Gegužis su seimo rengimo ko
misija pašaukė būrį policijos ir mušeikų ir 
įsakė išmesti keturis delegatus, kurie dau
giausiai kalbėjo, reikalaudami į mandatų 
komisiją vieno atstovo. Jais buvo Milius, 
Jusius, Petronis ir žaldokaš.

Delegatai protestavo prieš tokį pirminin
ko žygį, bet su tuo nebuvo skaitytasi. Iš
metus keturis delegatus iš svetainės, pasili
kusieji tęsė savo protestą, reikalaudami žmo
gaus į mandatų komisiją. Tuomet pirmi
ninkas rodė pirštu į kiekvieną- keliantį bal- v 
są delegatą ir liepė policijai mesti laukan 
iš svetainės. šitokiu būdu tapo išmėtyti 
virš 200 delegatų. Iš' jų tarpo suareštuota 
18, o keletas sunkiai sumušta, tarpe kurių 
buvo: Palevičienė, Bartųhnkienė, Grauslie-' 
nė, B. Thomas, Palevičius, ir kt.

Suareštuotųjų dešimts buvo .paleista iš 
kalėjimo. he ^kq, o. prieš aštuonis buvo, 
primeluota visokių kaltinimų ir todėl jie bu-r 
vo teisiami. Teismas įvyko 21 d. birželio. 
Nežiūrint visokių pastangų, dėtų įš p. Ge
gužio pusės, kaltinamieji buVo; išteisinti ir : 
paleisti. Tas faktas parodo, kad suimtieji 
buvo įkaitinti nekaltai.
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VISIEM KOM. PARTIJOS 
KUOPELIŲ IR SEKCIJŲ

BIURAM

Išmestieji iš svetainės delegatai, būdami 
didžiumoje teisėtai išrinktų delegatų, nuvy
ko j Meldažio svetainę ir tpn pradėjo savo 
seimą, kuris tęsėsi tris diėnas — birželio 
18, 19 ir 20 dd. čionai, buyo viskas atlikta 
sulyg konstitucija: apsvarstyta daug įvairių 
SLA liečiančių klausimų ir tapo išrinkta 
naujoji pildomoji taryba, kurron įeina:

Prezidentu M. BACEVJČIUS 
Vice-Prežidentu J. PETRONIS 
Sekretore E. N. JESKEVIČIŪTĖ 
Iždininku B. SALAVEIČIKAS 
Iždo Glob. J. JUSIUS ir J. JONEIKIS 
Daktaru-Kvotėju DR. M. PALEVlblUS 
Redaktorium R. MIZARA

Taipgi tapo išrinkta visos kitos pastovios 
komisijos,! kurių čionai neminėsime, bet ku
rios bus suminėtos vėlesniuose pareiškimuo
se—ypačiai Biuletine, kuri Seimas nutarė 
išleisti, pakol bus atimta iš senosios pildo
mosios tarybos visas centras, pinigai ir laik
raštis ‘“Tėvynė.”

Mūsų legaliame seime dalyvavo 208 tei
sėtai išrinkti delegatai. Lietuvių Auditori
joj pasiliko mažuma legaliai, išrinktų dele
gatų. Bet senoji pildomoji taryba prisiva
rė apie šimtą nelegalių delegatų, kurie bu
vo neteisėtai išrinkti, arba visiškai nerinkti. 
Jie tačiaus buvo paskelbti, legaliais, nes bal
savo už tą, ką Gegužis ir. Ko. jiems įsakė.

Meldažio svetainėje įvykusia seimas pasi
skelbė Save legaliu 36-tu SLA seimu.; Ta
čiaus tie 208 delegatai, būdami spėka iš- , 

' mestais iš Lietuvių Auditorijos ir įsųsirinkę . 
į atskirą seimą, visvien,. brangindami orga
nizacija, neatsisakė nuo vienybės. Jie pa
siuntė Lietuvių Auditorijoj /esantiems■, lega* 

' liai išrinktiems kuopų delegatams laišką, 
siūlydami susivienyti, bet į tai atsakymo ne
gavo, ir todėl tęsė savo seimą tolyn iki 
pabaigai.

Turint šituos faktus omenyje, visiem SLA 
nariam dabar bus aišku, kas yra atsakomin- 
gas už šita padėtį. Už tai yra atsakomingi 
buvusieji SLA viršininkai, kurie šaukė po
liciją ir su jos pagelba draskė šį seimą ir 
drauge visą, organizaciją.

Mūsų 36-tasis Seimas, atsižiūrėdamas į 
tai, kad del apsaugojimo SLA narių medžia
giniu reikalų, prisieis eiti ir i teismą, įgalia- 
vo išrinktąją pildomąją tarybą pradėti, jei 
reikės, bylą už organizacijos turtą, kuris 
priklauso visiems nariams, bet ne kokiai 
uzurpatorių grupei.

SLA 36-tasis Seimas, todėl, šaukiasi į vi
sus SLA narius, kuopas ir apskričius, pa
reikšdamas, kad tik šis didžiumos legaliai — 
išrinktų delegatų seimas yra legalis ir tin
kamas spręsti visus organizacijos reikalus 
ir kad pildomoji taryba, atlikds visus le-r 
gališkus žygius; greit praneš, ką kiekvienas 
narys ir kuopa turi daryti. -

x SLA 36-TASIS ŠEIMAS 
Specialė Komisija:

’ ’’ 1 iJ ' J. š ALA VIE JUS,
; , V. ANDRULIS,

R. M1ZARA. i

Ispanijos “Socialistai” 
Kaipo Streiklaužiai

Streikan už Algas
PITTSBURGH, Pa.—1,- 

800 Casvillės (West Virgini
joj) mainierių metė darbą ir 
išėjo kovon pereitą pirma
dienį. Mainieriai kovoja 
prieš bosų pasikėsinimą nu
mušti jiem po 13 nuošimčių 
algų. Streikui vadovauja 
Pittsburgho distriktas Naci- 
onalės Mainierių Unijos.

Tuo pačiu sykiu, vadovau- 
Sit tai pačiai unijai, išėjo 

;reiką Versailles, Pa., 250 
inierių. Jiemš kompani

jos pasirįžo numušti po 10 
nuošimčių algų.

Kaip Galima Nusikratyt 
Griekai, it Obuoliai?

Savo

BUCHAREŠTAS.—Rumu
nijoj surasta ypatingos tiky
bos sekta, kuri vadinasi 
“Drebėtųjų sekta.” 
susirinkimuose šitos sektos
nariki atsigula ant žemės, 
kur nėra grindų, ir dreba, 
kratosi, kaip tik gali. Jie 
mano, kad tuomi galėsią nu
sikratyti visus savo griekus 
ir, numirę, į dangų JJėfeią, 
kaip “nekalti. balandėliai:”

20,000 Demonstravo Prieš 
Pilsudskio Diktatūrą 1

KRAKOVAS, Lenkija. — 
Praeitą nedėldienį Krakovo 
didžiausioj aikštei susirinko 
20,000 Lenkijos piliečių pro- 
testuot prieš Pilsudskio dik- 
tatorystę. Šią protesto de
monstraciją surengė prieš- 
nilsudskinis blokas, kurį su
daro šešios įvairios partijos 
(ne darbininkiškos). Joje 
dalyvavo 160 seimo delega
tu, kurie atstovavo anie 5,- 
000,000 balsuotojų. Išnešta 
rezoliucijos, reikalaujančios 
pasitraukt iš šalies prezi
dento vietos Moscicki ir 
kartu nuimt nuo Lenkijos 
žmonių Pilsudskio diktato- 
rystę. Pilsudskio šalininkai 
nepardavinėjo gelžkelio ti- 
kietu iš provincijos į Kra- 
kovą ir darė kitus trukdv- 
mns. kad nedaleidus įvykt 
tai konferencijai. v

Jungtiniu Valstijų Piliečiam 
Pasai Nupiginti

10,000 Darbininkų Dalyvavo Alf. Levy’o 
Laidotuvėse, Pareikšdami Savo Protestą -

Išnaudotojam ir Mušeikom |
Draugo Gonzalez Laidotuvės Bus Rytoj, Liepos Ketvirtą; 

Dalyvaus Milžiniškas Skaičius New Yorko ir 
Apielinkės Proletarų

Pereitą antradienį New Yorko proletariatas palaidojo 
nužudytąjį—garveyiečių ir policijos — negrą darbininką 
Alfred Levy. Virš 10,000 darbininkų dalyvavo jo laido
tuvių demonstracijoj; o tūkstančiai darbininkų stovėjo 
šalygatviuose, atiduodami paskutinę pagarbą savo klabės 
karžygiui.

Levio lavonas palaidotas greta Steve Katoviso, kuris 
panašiai buvo nužudytas trys mėnesiai tam atgal.

Rytoj, liepos menesio ketvirtąją dieną, bus laidojamas 
trečias New Yorko proletariato kovos karžygis—Gonzalo 
Gonzalez, kurį policija brutališkai nužudė pereitą pirma
dienį. ....

Laidotuvių demonstracija prasidės lygiai 9:30 vai. ry
te. Ji prasidės nuo Komunistų Partijos vietinės sekcijos 
svetainės, kuri randasi 308 Lenox Ave., netoli 125th St.

Kritusio drdugo kūnas yra pašarvotas po tuo antrašu,-.'' 
ir kurie" darbininkai^ galite aplankyti—eikit ir atiduokit 
paskutinį savo patarnavimą.

Kiekvienas darbininkas, kuriam prie širdies proletaria
to kovos ir reikalai, privalo dalyvauti Gonzalo Gonzalez 
laidotuvių demonstracijoj. Tai bus ne tik laidotuvės, bet 
ir kolektyvis darbininkų protesto pareiškimas prieš 
Tammanės mušeikas ir policiją, kuri pastaruoju laikų ( • 
ynačiai pradėjo daužyti galvas ir šaudyti kiekvieną, kuris . j 
tik stoja darbininkų reikalų gynime. ■

New Yorko Ispanų Darbininku Kliubas, kurio nariu, 
nužudytasis buvo, išnešė rezoliucija, smerkiančią polici
ją, valdžią ir šaukiančią į New Vorkė ir Upifelihkėse 
gyvenančius lotynus darbininkus stoti į laidotuvių de
monstraciją. ..<•» .»

Amerikos Komunistų Partijos Antrasis Distriktas, 
Tarptautinis Darbininku Apsigynimas ir visos kitos dar
bininkų kovingos organizacijos—įskaitant darbo unijas- 
šaukia visus proletarus į šitą laidotuvių demonstraciją*, 
nareikšti savo protestą prieš brutališką policijos elgesį 
ir prieš nesvietiškai didelį, kapitalistų išnaudojimą, dar
bininkų !
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Sustreikavo 5,000 Automobiliu Darbininkų
Flint, Mich., Vadovaujant A. D. Unijai

FLINT, Mich.—Kiek lai
ko atgal čia išėjo į streiką 
dalis darbininkų, dirbančių 
Fisher Motor departmente. 
Šiomis dienomis visas de- 
partmentas išėjo streikan. 
Išviso a pirų a apie 5,000 dar
bininkų.

Darbininkai streikuoja 
prieš nukapojimą algų.

Auto Workers Union 
(Automobilių Darbininkų 
Unija) vadovauja streikui. 
Išrinkta didelis streiko ko
mitetas, kuris vadovaus visą 
kovą. Darbininkai pasiryžę 
laikytis, iki laimės. Kitų
■ ■ ■_ -------------- ------------------------------- -- $ ■■ ■■, , ,

automobilių dalių ir net kir 
tų kompanijų darbininkai 
žada padėti kovotojams.

Kiekvienas automobilių 
industrijos darbininkas pri
valo gerai pasvarstyti ir sto
ti pagelbon streikuojantie
siems. Geriausia pagelba 
bus, jei ir kitų fabrikų dar
bininkai mes darbą ir ’ eis 
kovon prieš darbo greitini- 
mo sistemą ir už pripažini
mą' unijos. Kuomet * darbi
ninkai turės' uniją; tuomet 
jie organizuotai galės; atsi
laikyti prieš bosų5 puolimus 
ir persekiojimus1. ' f

i

Visi Komunistų Partijos 
(New Yorko miesto) kuo
pelių (nuclei) biurai ir sek
cijų veikiantieji komitetai 
šaukiami į labai svarbų su
sirinkimą, įvyksiantį liepos 
mėn. 3 d. (ketvirtadienį), 
kai 6 v. v.. Be to, šaukiami 
visi ispanij kalbinių frakci
jų nariai ir veikėjai. Susi
rinkimas įvyks Darbininkų 
Centre, 26-28 Union Square, 
New Yorke.

MADRIDAS. — Ispanijoj' 
plečiasi streikai ir revoliuci
nės demonstracijos. Laukia
ma visuotino streiko Zara- 
gozoj; tebestreikuoja/Gra
nados vandens patiekimo 
darbininkai; tūkstančiai lai
kosi streikinėj kovoj Mala
goje. “Socialistai”, gi .per 
savo partijėlę ir Bendrąją 
Darbininkų Uniją šaukia 
darbininkus “susilaikyti nuo 
visokių streikų, kol tų (fei-

keriškų) organizacijų ben
dras {komitetas duos įsako
mą.” Vieni tik' komunistai 
vadovauja -darbininkų ko
voms.

t
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New Yoi’kas. > Pereitą 
birželio mėnesį Jungtinėse 
Valstijose ’'subankrūtayo 2,- 
026 bizniai; Tai didelė skait
line; parodanti krizio gilu
mą šalyje; Nė vienas kitas 
birželio mėnuo Amerikos 
bizniui nebuvo tokis skau
dus, kai šių metų, sako R. 
G. Dun and Co., kuri renka 
davinius'toje srityje. į ; • .

WASHINGTONAS. — J. 
Valstijų piliečiai dabar mo
kės pigiau už 'pasus,’ va
žiuojant i užruhežius. Vie
toj iki Šiol mokėiimo $10. 
bus mokama tik $6. Sulyg 
nauja sistema, pasai bus ga
lima atnaujinti du kartu. O-, 
riginaliai pasas išsiduoda 2 
metam. Išsibaigus tam lai
kui gali atsinaujinti dar 2 
metam, o paskui—dar 2. Vi
so 6 metam tas pats > pasas 
gali tarnauti. Atsinauji
nant., reikės mokėti po 
doleriu;

•Ši naują pątvarkymą 
senai priėmė .kongresas 
Hooveris jau pasirašė.

1,060 Čain-Štorių Sistemų!
? L’ i { • ,

WASHINGTON.—Jungt. 
Valstijose randasi 1,060 sis
temų, kompanijų, kurios 
operuoja 56,674 ’■ ’’storus 
(krautuves). 1 Su kiekviena 
diena tos rūšies krautuvių 
skaičius vis auga ir auga, iš
vydamas iš biznių privatiš- 
kas krautuvėles.

Kaip California smarkiai 
Skaitlingąja Gyventojais.

SAN FRANCISCO.—1920 
metais California tupėjo 
virš 3 milionų gyventojų, o 
šiandien, šiais metais, turi 
jų net 5,642,282. ' Vienu de
šimtmečiu paaugo ant 2,- 
215,421 asmens. Tai neišpa
sakytai greit auganti gy
ventojais valstija.

(•

du

Pe" 
ir

"Madridas.—Ispanijos mi- 
nisterįų kabinetas • išleido 
padą vadi j imą, šaukiantį 
įvairius valdiųįųku^ pulti 
darbininkų streiko [Vądus ir 
juos sunkiai bausti.,, •

į |

auWashington. — Pasąk 
tentiškų davinių, Alaskoj 
1929 metais buvo iškasta iš 
žemės aukso, vario, sidabro, 
anglies, švino ir kitų mine- ® 
ralų už $16,066,000.
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RINKIM V VAJAUS REIKALAI
Drg, Israel Amter iš kalėjimo rašo apie svarbą dabar

tinio rinkimų vajaus, kurį varo Amerikos Komunistų 
Partija; nurodo, kad šis mūsų vajus tegali būt pasekmin
gas- tik tuomet, jeigu mes mokėsime surišt rinkimus į 
kongresą ir valstijų seimelius su artimiausiais darbinin- 

> kams reikalais ir dienos klausimais. O jais šiandieną yra 
kova prieš bedarbę, už apdraudos pensijas bedarbiams^ 
už flarbą bei pilną uždarbį, prieš skubinimo sistemą dirb
tuvėse; už darbo laiko sutrumpinimą dirbantiesiems be 
nuihušimo jiems mokesnio, prieš didėjančius darbininkų 
per^ekiojijnus, prieš paujo pasaulinio karo pavojų ir prieš 
imperialistų ruošiamą užpuolimą Sovietų Sąjungos.

Rinkimu agitacijoj nesunku parodyti, kaip tais kląusi- 
? N mats rėpublikonų, demokratų ir “socialistų’Vpartijos sto

ja šu kapitalistiniais lupikais prieš darbininkus, ir kaip, 
iš antros’ pusės, Komunistų Partija yra vienintėlė- politi
koj kovotoja už darbo žmopių reikalus.

į : SPAUDA KAIPO MOBILIZUOTOJA
Komunistų laikraščiai turi tapt tikrais minių mobili- 

zuojtojais rinkimų kampanijoj ne tiek per karštas ben-} 
draįs deklamacijas, bet daugiausia išdėstant, kaip būtent 
ir l^ur darbininkai kenčia skriaudas, vargus ir persekio- 
i’imus nuo išnaudotojų ir jų valdžios. Kalbant į anglia- 
:asius, audėjus bei kitos kurios pramonės darbininkus,— 

t ? sakb drg. Amter,—reikia jiems nurodyt, kaip kapitalis
tai .'prieš juos naudoja savo senatorius, kongresmanus, 

L gubernatorius, 
privalome paduoti pavyzdžius, kaip Sovietų valdžia vie- 

^.nojj kitoj bei trečioj atatinkamoj pramonėj gerina darbi
ninkams būklę, kelia jiems uždarbius, trumpina darbo 
diepą, aprūpina bedarbius ir tt.

Rinkinių vajuj, kaip ir kitose masinėse darbininkų tal
kose, labai didelę rolę lošia arba turėtų lošti darbininkiš
ki korespondentai, gyvais nuotikiais iš kasdieninio gyve
nimo nušviesdami, kaip buržuazija kaskart aršiau murdo 
ir lupą darbipinkus fabrikuose, kasyklose ir kitose darbo 
įmonėse.. ’ .

Centrajinis?Komunistų Partijos organas “Daily Work
er” gali pasididžiuoti jau šimtais tokių tikrai darbinin
kiškų korespondentų. Savo raštais jie didžiai prisidėjo 
prie’sumobilizavimo milžiniškų kovo 6 d. bedarbių. dęL 
mow taipo pat žymia dalim ir prie Pirmosios;

ir prezidentą; čia jau

i ■

v

Gegužės
ijų* taipo pat žymia dalim ir prie 1 Pirmosios 

monstracijų. Net Komunistų Tnternacionališ 
“Daily Worker” iš visų šalių Komunistų 1 • • •. ' ‘ *4 v • j •• •’•✓j • t_ ...........

^rįijų organų gabiausiai sukišo agitaciją už tąsias de
monstracijas su kasdieniniais darbininkų reikalais.

Taip ir dabar būtiniausias yra reikalas sujungti strei
kus, kovą už 7 valandų darbo dieną, 5 dienų darbo sa- 
vaitę^už bedarbių pensijas ir kt. su mūsų komunistine 
rinliipių kampanija.. Jeigu to prideramai nepadarysime, 
tai darbo minios mažai tebus įtrauktos į Komunistų Par
tijos rinkimų darbą, nors jos ir eis su Partija streikuose 
ir dėmoi&tracijose.

DARBININKO BALSAS LAIKRAŠČIUOSE IR
j LAPELIUOSE

Komunistų Internacionalas nurodo, — kad redakciniai 
straipsniai bei lapeliai einamais reikalais turi būt trumpi, 
parašyti lengva kalba, kuri, taip sakant, būtų apčiuopia- 
mar^arbininkams; tokiuose raštuose daugiausia turi 
skambėti kalba paprasto dirbtuvės darbininko. Yra pa
tirtą, pav., kad vidutinis darbininkas, net ėjęs pradeda
mąją mokyklą, nesupranta tokių žodžių, kaip “raciona
lizacija,” “šovinizmas,” “oportunizmas” ir kt.

DIRBTUVIŲ LAIKRAŠTUKAI IR KALBĖTOJAI
Komunistų grupeles kiekvienoj darbavietėj turi leisti 

sa^ė draugam darbininkam pritaikytus 
apie; dalykų stovį dirbtuvėj, kaip tatai riš;

konstituciją, aišku, vėliau 
tie reakcionieriai dėtų pa
stangas įvesti ir išpažintį. 
Del geresnio “pavyzdžio,” 
socialfašistas Grigaitis pir
mutinis prieitų išpažinties, 
kaip-toks pat fašistinis gai
valas Dr. Šliupas priėjo iš
pažinties Lietuvoj.

SLA nariai darbininkai 
turi šluoti lauk tuos priešus 
iš savo organizacijos.

Pataria S. L. A. Fašistam 
įvesti Išpažintį

Nors patys fašistai ir so
cialfašistai, kurie vadovavo 
nelegališką SLA seimą Lie
tuvių Auditorijoj, Chicago j, 
dabar sako, kad naujos kon
stitucijos projektas tapo ati
dėtas ir kartu atidėta ir žo
džiai “Taip man dieve pa
dėk,” tačiaus škaplierniiikų 
orjganas “Darbįninkas” No. 
51 j editoriale nukalba taip, 
lyg tuos žodžius reakcioųiė- .. .v . n. . „ .
ridi jau būtų priėmę į SLA i įkish Dievą į b. L A- 
konstituciją. Konstitucija?

^Darbininkas” shkor 1
l Toksai’ pakeitimas hurOdo, 1___ _—l——.„ v^_rC)T.,—

kad S. L. A. pradėjo irtiti vir-: “Naujienų” No. 150, aiškin- 
šų rimtesnieji žmonės, kurie damas kunigu i organui 
mato, kad be ’ Dievo netik ne- «Drauglli„ apie' fašigtu ir 

tinkamai gyventi, ir Jo abtori- SOCialfasistų paštangas įkis- 
tetaš labai reikalingas bet ir ti žodžius “Taip man dieve 
mišriose organizacijose, kur padėk” į SLA konstituciją, 
randasi visokio plauko narių. Į'išduoda “paslaptį,” Įrodei re- 
I ....z. 1 v XX* 1 XX » I xl XX1 4- XX X * * . — — . a » a»

dėčko, bet jis galutinai per
varytas, ir net netikintiems į 
Dievą tie žodžiai teks ištarti.

Kodėl taip padaryta? Vieni 
sako, kad tais žodžiais bus ga
lima apsiginti nuo bolševikų, 
kurie nusistatę žūt-būt užka
riauti Susivienymą ir jo mi
lijoną pasiimti į savo kon
trolę. ..
“Darbininkas” tur būt ne

žiną, kad SLA fašistai ir so
cialfašistai, dasiprotėję Savo 
seime, kad'policijos pagelba 
išmesti pažangieji delegatai 
(kurie sudarė seimo didžiu
mą) gali jiems greičiau už
duoti smūgį, jeigu jie pri
ims naują konstituciją,, pavi
jos konstitucijos projektą 
galutinai nepriėmė; tuo'bū
du jie atmetė ir žodžius 
“Taip man dieve padėk.”' ; ' 1 
' ’ “Darbininkas,” manyda
mas, kad fašistai ir social
fašistai jau tikrai įkišo tuos 
žodžius į SLA konstituciją, 
pritardamas jų priešdarbi- 
ninkiškai politikai, duoda 
jiems štai kokį patarimą:

Lyg atrodytų, kad žodžiais: 
“Dieve, padėk!” S. L. A. ap
sigins nuo bolševikų. Bet yra 
V’ abejonių. Komunistams ne
stinga veidmainystės. Jie gal 
be jokio skrupulo ištart tuos 
žodžius ir briautis į S. L. A. 
po senovei. Taigi vienais žo
džiais nuo jų neapsiginsi. 
Jiems reikia darbų. Jei no
rite, ponai, apsaugoti savo or
ganizaciją nuo griovikų, įves
kite išpažintį. Tuomet jau ga- ■ 
Įima garantuoti, kad jie išbė 
gios.
Mes visai neabejojame, Į 30 d- ■ atvykęs vienuolis laike

Naturdlės Sveikatos ir Kūry
binės Higienos Dvimėnesinis

- Laikraštis
Leidžia Sveikatos Kultūros 

Draugija Brooklyne.

Delko Reakcionieriai Norėjo

LAISVOJI SAKYKLA e

“Argi Nėra Geresniu • 
Straipsnių Mūsų 
Laikraščiams?” ( i

“Laisvės” num. 153, Kap- 
siškai - Zanavykiškoje Tre- 
jankoje, drg. Senas Vincas, 

i pabraukęs juodomis raide-. 
cųiai, per tų “S.v. kul.” pajuo- mis klausimą “Argi nėra ge*

kalingai pajuokia) turi didžiulę 
svarbą. “Sveikatos 
rašytojams neprošalį 
minti, kokios baisios 
novėje buvo rauplės,
nesenai cholera ir džuma. XVI 
šimtmety nuo džumos išmirė

kultūros” 
būtų at- 
ligos se- 
dar taip

A*” redakcijai atsiųsta beveik pusė Europos gyventojų 
augščiau minėto žurnalo pirmi Dabar ačiū moksliškajai medi- 
numeriai, kad redakcija išreik- L 
štų apie jį savo įTuomonę. Gai- įJanių ‘ “krobų 
la, kad apie žurnalą galima pa-1 
sakyti tik neigiama nuomonė. 
Jau patsai pavadinimas “natu- 
ralės sveikatos” laikraščiu yra 
klaidingas. Nėra dviejų sveika
tų—naturalės ir nenaturalės ar 
kitos kokios. Kiekviena sveika
ta yra natūrali.

|; Visas žurnalas pašvęstas nie- 
[ kinimui moksliškosios 
Į nos, kad išgyrus “naturalį gy- 
įdymą”; bet koks tas gydymas, 
' Ir i i r’ zxlr r. 1 iIr n i o 4 o i c*

ištyrimą, mes resnjų žinių mūsų laikvaš-
mokame nuo jų apsisaugoti, 
taip pat kaip ir nuo kitų lim
pamų ligų.

Tiesa, džiova daug aukų pa- j .
ima; medicina, tiesą, neturi [linai vietoje. Bet kodėl tas 

i vaistų išgydyti jau įsivyravusią pats draugas Senas Vincąs 
ligą, tačiau ji patiekia būdus nepastebi ir nesmerkia daug 

(išgydyti ligą dar tik prasidė-!st į |r nepa|ygina.
jusią; tik, deja, ligomms di-1__ . _

patariami gydymosi būdai ne-'nių, telpančių “Laisvės”, 
prieinami. Džiova yra socialė .Krokodiliaus skyriuje? K^Iti 
liga, liga darbo žmonių, dirban-jbu apie taip vadinamus*“Ta- 
Čių sunkų darbą ir blogai ma- bokiaus Raportus.” Juk tai 
sTa’t -ųjiiws neS tušti ir visiškai beverčiai’ 
narni nei profilaktikos, nei kiti straipsniai ; ir tai netpano 
gydymo būdai, čia, aišku, kalta vieno tokia nuomonę, . bet 
ne tiek medięįna, kiek netikęs daugelio tų, su kuriais tęko .. 
visuomenės surėdymas. iapįe taį įsikalbėti. Keista,

“Sveikatos kultūros” leidėjai, kad d Senas Vi ak , 

distai ir sveikatos kultūros :yas Paittatyti krislus, 
draugijos nariai' daug geriau šiol neuzmate tų rąstų IT 
padarytų, kad vietoj bereikalin
gos ir kenksmingos kovos su nes “trejankos” tam iškrikė- 
moksliškais medicinos pasieki- Tabokini, 
mais imtų verčiau kovoti su 
buržuazine tvarka, kuri visą 
mokslą, ’ drauge ir moksliškąją “Laisvės” redakcija irgi pri- 
mediciną, priverčia pirmoj vie-1 valgt„ atl;reipti domės į tU0S . 
toj tarnauti buržuazijai, jos' 
sveikatą saugoti, ją gydyti, pa
likdama tik muotrupas < 
masėms. DarbThinki

čiams?,” smerkia patalpini
mą “Laisvėje” tūlos “mažos 
vertės” žinelės. Pastaba (ia-

.. . juslei, tin, ucjd, iiKuiiiiiio ui-i . , _ .„i , j
mcdiei-1džiulej daugumoj .tie medicinos Jmai menkesnes ver^^rasi- 
*ali ITV- inin fplnnnriii “Laisvės”

Sociąlįašistds I Grį^^itiš ! kokiais moksliškais pamatais 
’■ ’ ““ —x__ žurnale ne

tiktai vienoj 
kad “naturo-

Buvę karštų ginčų dėl to pri- akcionieriai tą'norėjo pada- Vx nei A’nlnrmni vmt' & v x
ryti. Jis sako:

Yra netiesa, kad priesaikos 
formulos balsavimas seime 
įrodęs, jogei dauguma esą ti
kintieji. Toks klausimas visai 
nebuvo statomas. Patys tos 
priesaikos autoriai ir rėmėjai 
yra didelėje daugumoje atviri 
laisvamaniai. Jie’siūlė įdėt žo
dį “Dievas” į priesaiką ne del 
to, kad jie tiki į Dievą, o tik 
del tam tikrų oportunistinių 
arba politinių sumetimų.

Vieni jų manė, kad ta prie
saika užkirs kelią į SLA. .vir
šininkus tam tikros partijos 
žmonėms (būtent, bolševi
kams) ; kiti aiškinosi priva
čiuose pas Htalbė j lipuose, kad 
J ibį netiViį į i 
jfyjns vist\ek, ar \ 
įdėtas, ar he.
Svarbiausias fašistų ir so- 

• cialfašistųi tikslas 'bdvo,. tai 
“dievo pagelba” “užkirsti 
l$eŲą*bęlš,eyikan$§. Mat, so
cialfašistai, kacPir netiki į

kad fašistai ir socialfašistai 
nesigriebtų to klerikalų pa
tarimo, nebegalėdami atsi-

savo draugam darbininkam pritaikytus laikraštukus h.,;uvri’
apie; dalykų stovį dirbtuve], kaip tatai nsasi su politika, • qT A n ' iną . i* +n 
ir ką jiems siūlo komunistai. Kur viduj komunistų nėra, I?. i , •
tai artimiausia komunistų kuopelė turi surinkti pačių j * . s. . ev> ...lamp ^aiP 
darbininkų parašytą arba jų pačių žodžiais atpasakotą ^ri£aitls> v lta. į®’ Y^guzis,
medžiagą ir išleisti laikraštuką. Blogas yra tūlose vie
tose'įprotis, kad' draugai verčia distrikto bei sekcijos vir
šininkus rašyti tokius laikraštukus bei lapelius beveik 
stačiai “iš galvos.” Tokiuose atsitikimuose ta literatūrą 
skai>ba* daug, maž yiepodai, “kazionai,” nelimpa prie tos 
ar kitos dirbtuvės* darbininkų. Taip pat ir kalbėtojai 
prie fabiųkų'.yšjrtų bei ant gatvių kampų turi kuo dau
giausia išsivystyti iš darbininkų, artimai žinančių, kas 
dedasi tos vietos dirbtuvėse.

Tik plačiausiai panaudojant viršuj hurodytas prie
mones ir veikimo būdus, tegalima bus išvystyti, tikrą 
komunistinę,• rinkimų kampaniją, pastūmėti pirmyų dar
bininkų orga'nizavimąsi į revoliucines unijas, jų dėji- 
rnąaž į Komunistų Partiją ir masinę jų paramą komu
nistę kandidatams ateinančiuose balsavimuose. ,

JUODŲJŲ KNIBŽDYNAS PRIEŠ BEDARBIUS
Chicagos kapitalistai per savo “Tribune” ir kitus geltonla- 

pius agituoja, kad visos, šalies bedarbių delegatų suvažiavimui 
nebūtų lejsta laikyti masinis demonstracijos mitingas Union 
Parke. Buržbazinė spauda kursto miesto policiją ištaškyt net 
demonstracinį mitingą svetainėje. Ta pati gi spauda entuzias
tiškai- laižė dulkes gatvėse, kuriomis anais metais pravažiavo 
kekše Rumunijos karalienė Marė. Bedarbių suvažiavimą (lie
pos .1-5 d.) paskučiąusiais žodžiais burnoją tos kapįtalistų.ga- 
aietosų kurios lapų lapus pripliaupia, būbnydamos fašistiniąms 
“didvyriams” rengiamas parodas gatvėse,

Dieyk’ •’ hj , deltų 
'"• įąs žocįis bus , I

jis paremtas, 
ra nė žodžio; 
vietoj pasakyta, 
patai ir kiti gamtiniai gydyto
jai gydo su tokiu gabumu, su 
kokiu jie įstengia”. Labai ge
rai! Bet tą patį mes galime 
pasakyti ir apie įvairius burti
ninkus ir 
“gydytojus”, 
tik gabumą-4gudriai išnaudoti 
žmonių tamsūmą.

žurnale labai kritikuojami 
“reguliariai medicinos dakta
rai” už tai, kad jie ir tyčia už
tęsia ligas, kad krauna pinigus 
ir t.t. Aišku, ikad tarp- tų gydy
toji) yra įvairiausios rūšies sub
jektų, kurie medicinos mokslą 
sunaudoja ne pagelbai žmonėms 
teikti, bet pirmoj eilėj sau nau
dą daryti. Yra nemaža ir ne
mokančių medicinos mokslo ir 
deliai to darančių žalą ligo
ninis; yra ir dar visokių kito
kių trūkumų; bet šitai nereiš
kia, kad deliai to reikia išmes
ti į sąšlavyną visą medicinos 
mokslą. Na, o “svėikatbs.kųltū- 
:r,os” žurnalas šituom nedėkin- 
giį ir kenksmingu darbu kaip 
tik užsiima. Jo argumentai ga
na keisti. Straipsnyje “Del ko 
aš gimiau” taip rašo i “jau apie 
3000 metų nuo medicinos Į pra
sidėjimo, o vienok bąįi$iaūsios 
ligos ir skausmai yfe šŪvybČ, 
mūsų šių dienų ; gyvenimo?.

ritus stebuklingus 
kurie turi vieną

“neužtrytino” savo kritiki-

»

Ištikrųjų, man rodos,

Krokodiliuje talpinamus Ta- 
1 Tj darbo hokiaus kliedėjimus. Jau til- 
ų valstybėje Į po, regis, aštuoniolika vadi- 

medicina privalės tarnauti ne namų raportų ir vargiai per 
saujelei turtingųjų, bet visomis juos visus rasime bent kele- 
stv?.i's1a^?mls.’“"11V ?ydymu’ ir tą su sensu sakinių arba 
ptofilaktika, ir hiegiena ji tar- * , . * ū* ♦ i :*i
naus vien darbo masėms. Sočia- Vieną darbininkiskai- 
listinėj visuomenėj darbas bus , klasinę mintį. Tenai perdėm,, 
taip sutvarkytas, kad jis nebus su paliegusio senbernio
naus vien darbo masėms. Sočia-

dievą,, užimdami kokią vietą Toliaus patiekia žinių, kad Sū-. 
pildoftioj * fta^yBoJ7 Bpfiimtų j vienytose Amerikos Valstijose, 
priesaiką su žodžiais “Taip!kas metai miršta nuo ligų 300,- 
dieve man padėk.” Aišku, 
bolševikai tokios’ priesaikos 
neatliktų, nes jie ,nei;a tokie 
cinikai, kaip socialfašistai.

Bagočius, prieiti išpažin
ties? Juk jie neturi jokio 
principo. Visi jie ’ rūįrtipĮ 
darbininkų ^priešai. Kofojj4 
priįes darbininkus jie 
ja ^bjauriausias priei^tW 
Kovodami ęrieš komunistes 

, ir kitus pažangiuosius ŠIjA, 
narius darbininkus, jie k^Š^t 
žodžius “Taip man dieve pą- 
dėlc” “ ' 
nei
met jie būtų įkišti L.SLA^

Lietuvos Vienuoliai Kiršina 
Vyrus Prieš Moteris ;

Lietuvos kovojančių dar
bininkų leidžiama^ “Balsas” 
birželio 10 d. laidoj sako:

Lietuvos vienuoliai Veda 
juodašimtišką agitaciją prieš

I moteris. Višakio-Būdoj kovo
k

\ rekolekcijas .. . išimtinai vy
rams. Pašalinus moteris iš 
bažnyčios . vienuolis pasakė 
prakalbą prieš moteris, kurias 
net pats Kristus pažetnino, 
kaip “žemo laipsnio” sutvėri
mus. i ' \

Po to vienuolių 'pamokslo ne

£ iš moterų ,
vienas Vyras ger^Į sumušė sa
vo-žmoną/ O;
labiau, kaip seniaį^dabar vy- 
;rai tyčiojasi. Laikraščių da
viniais, dau^pipt'ej’ų labai pa- 
sipįktįpo tuo yįįeilųolib'pamoks
lui. jr ^ądąyn^it ^augiaųj ne tik 
išpąžmtiQ& jM|irn bažnyčią.

tĄIptęrįyfe ' ^aębihinltės iĄ vals
tietės turėtų žiijotj kįd Jkuni- 
^af ir vieiiiioliąp su-
? tverti^kąd remt, visbįį 'ųaudo- 

’ (imrfkėms 
į nępąke- 

^ ėiį Uylęn siį; kūpigais įr

.„u j , ......... .—, ..........—

s imu meni uievc pa* ' ,.į . ' . .. * ai

Jeigu tie M_ą.i WD&SSagg 
i; kiek nepagelbetų, kuo-' OI' -L111 • ' -

iin VvTi4-ii ♦ C?T A j
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Kapitalistinės gi spaudos priėš-d'arbininkiškus puraus “vai

nikuoja” judošėlis Durkinas ir kitiNDarbo Federacijos vadai, 
apšaukdami bedarbių delegatus “bom^įs, . valkatomis, padug- 
niais” ir kaip tik jie išmano. O jie patyš, būdapi .grąftęriais-' 
sėbrais policijos ir galvažudžių-gengsterių,) piešia skyė, kaip “ti-j

" U'■ i h' mJ ? 1
„ Visas tas juodasis buržuazijos JT jos lękajų knibždynas nepa-, 
jėgia ramiai užmigti, matydamas Komunistų Partiją ir Darbo 
Unijų Vienybės Lygą vadovaujant tokiam masiniam bedarbių 
judėjimui, kur per galingas1 demonstracijas, per desetkų ir šim
tų tūkstančių baduolių procesijas bus kapitalistai, sū savo val
džia. spiriami duot bedarbiams1 darbą arba pilną algą ir į'vest 
apdraudos pensijas yįsięjns .darbo,,neturintiems darbininkams. ....

kruosius amerikonus.

000 vaikų; kad visuomet yra 
500,000 sergančių žmonių, 80,- 
000 kas metai miršta nuo vėžio; 
kad yra apie vieną milioną ser
gančių džiova ir t.t. Visa tai 
yra liūdna tiesa. Bet žurnale 
daroma iš to visiškai neteisinga 
išvada, kad “senoji medikalė 
profesija,, kuri turi būti mūsų 
sveikatos sargas, absoliučiai ne
įstengia apsaugoti žmonių nuo 
ligų”. Iš to daro išvadą, kad 
moksliškoji medicina reikia 
-mėžti, ir čia pat perša savus 
“natūralius gydymo metodus”, 
bet nė žodžiu nepaaiškina, ko
kie yra tie “natūraliai meto
dai,” kuriais prityrimais ar ku
riais mokslo 'daviniais jie pa
remti. ,

Moksliškoji medicina atlieka 
du uždaviniu: 1) gydo jau esa
mas ligas ir 2) apsaugo nuo _ -
apsirgimo (tai vadinasi prof i- mas naujas žemės darbų būdas 
laktika, su kuria surišta ir hi- 5U pagelba' vandens pompos 500 
giena). Tiesa, daugelio ligų arklių jego^. 
medicina negali dar radikaliai pamatams statyti plaunama 
išgydyti; \są^ysįme% išgydyti pria vandfchs srove, 
džiovos, vėžio ir kitų' ligų; bet '
negalima ' pulti ’ fe ivi^iškąį ąt- | . ' H ■; . ’ ,
mesti ihpįsjį); W kad' ūisaF kultūros—-Buities 
nėra visbJ medięL :~ '
na siekią ir, bb abejonės, pa
sieks to;i l<44 galės dŠgydytj vL 
sas ligas ; t jau ir dabar ji yra 
dabg ko pasiekus, Pakanka nu* 
rodyti vaistus nuo difterito,; nuo 
sifilio; ^bą i paimkime Jvąirias 
operacijas,*—kiek žmonių visa 
tat nuo! miętĮies <be‘laiko išgeb 
bi. Tiesą J jfrą gydytojai, kurie 
mėgsta j kur reikia ir kur ne
reikia, šerti' į ligonius vaistais, 
yra, kuriė mčgsta ir be rimtos 
priežasties operaciją padaryti. 
Patys medikai tokius mėgėjus 
kritikuoją, bet tai visiškai ne
reiškia, kad gydymo ir operaci
jų U'keikia visiškai išsižadėti.' 
Anaiptol jie! Jos tūri savo nau
dą ne^ti.' ■

Daug didesnę svarbą turi 
profilaktika ir higiena, kurios 
remiąpi moksliškos medicinos 
daviniais. Ir skiepijimas, ir mik 
robų pažinimas (nors “Sveika
tos, kultūra” tai

ligų priežastini; darbo masėms smalsumu, kartojama fan- - 
bus prieinamos visos galimybės 
nedaleisti pagadinti sveikatą, 
suirusią pataisyti. Sov. Sąjun
goj darbo žmonės šituom jau 
pląčiąi naudojasi. .
• j Štai kas tėikėtų paryti “Svei- mingąjį” Tabokių savpz^n0i
• * ' • * v • žurnalui. Deja, j lės liūgynuose j>a£kcr.^,.-'i;
jo turinys aiškiai rodo, ;kad jis 0 Tabokiug tik skanin& 
yra ne kas daugiau, kaip, anot ... “nriet.elkait.es” i 
vokiečių, “naturkurfušerių” or-į v. P jeveiKaivjS i 
ganas. Kai kurie jo dalyviai išįg°zlum; tik žarsto tūks^' 
tikrųjų yra sąmoningi natūra-; tines, tik neša savo “prč 
lio gydymo fušeriai arba šar-kę” iš vienos vulgar, j xx 4- xx xx* i—* x * t * i.:.. X. - J- _ _ _ __ «■*.
guma—gi klaidingai mano, kad 
sekdami tuos fušerius jie iš 
tikrųjų gera daro. 

D-ras S. Matulaitis. 
(“Raudonasis Artojas”)

tastiški “atsitikimai” su1 
kumpingomis “prietelkąite- 
mis,” kurios tik ir laukiam, . 
čios progų, kaip tą “nelai- .< 

t

no gyuymo lūšenai aroa sar-|tę" iš vienos Vulgar, 
latanai, kiti—tokių tur būt dau- (avantiūros kiton... r rrnmo rri Iri a rra i wbqti/i lro<I • i i • •I Nejaugi tai darbimn 

kas humoras ar satyra . 
sveika pašaipa?! Juk 
daugiau panašu į seno l 
gio Don Žuano pleper 
mus apie savo turėtas 
norėtas turėti avantiūn 
juk galima būtų tieįr 
portams tinkamos me 
gos rasti kasdieniniame 
bininkų gyvenime, sąrj 
su jų darbu dirbtuvės 
darbininkų dalyvavimu 
veikimo įvairiose organiza
cijose; iš jų kovų .prieš iš- ‘ 
naudotojus bei “dievo atsto
vus.” Tose srityse tikrai 
pakankamai yra temų nau
dingam darbininkiškam hu
morui bei satyrai? 'L&Xc* į

Mano nuomonę (tą,pjit ir 
daugelis" skhitytojų sakoj," 
Tabokiaus Raportai, (kaip, 
jie iki šiol rašomi^ mū£ų 
darbininkiškam dienraščiui ' 
tikrai garbės nedaro.

Senas “L.” Skaitytojąs._ ...
J -> '---------------------------- —--------- :--------- 1.-*...- -
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Sovietų Sąjungoj
Galinga Torfo Elektros 
Centralė Arti Leningrado

Ant Nevos kranto, 54 kilo
metrai atstumo nuo Leningra
do, prasidėjo milžiniški darbai 
statymo torfo elektros centralės 
280 tūkstančių kilovatų jėgos. 
Statymo darbuose yra vartoja-

Žeme kotlavanui
sti-

pria vandens srove.

Statyba Sachaline • į
• > i Kultūros •—. buities statybos 
planą ateinantiems metinis Sa
chaline dabar peržiūri RSFSR 
Gosplan'as. Statybos medžiagai 
suvežti i r prirengiamiesiems 
darbams atlikti Sovnarkomas 
atleido 1 milioną 650 tūkstančių 
rublių. Sovnarkomas į$akė 
Sovkino pastatyti šiemet Sacha
line kino /teatrą ir atleido 50 
tūkstančių rublių kortiunalei sta
tybai Aleksandrovsko mieste.

.buities statybos

Iš dirbtinio kaučuko, paga
minto Sovietų mokslininkų iš
rastu būdu, ir iš tikro kaučuko 
buvo pagaminta automobilių ši- 
nų pai'tija, kuri buvo atiduota 
bandomajam eksploatavimui į 
vieną Maskvos garažą. Lig ge
gužės vidurio šinos praėjo 17 
tūkstančių kilometrų, šinų pa- ( 
dėtis patenkinanti, nusidėvėji- jlių. 
mas lygus. * * ' ' ’' !

f

Krymo ElektrifĮkacijosį1 
Tempas Pagreitintas

Imta tiest augštljs; srovėk lini
jos tarp SeVastopolio-Eupątorl- 
jos. Rudenį prasidės linijų tie
simas tarp Sevastopolio-Jaltos. 
Sevastopolio - Simfepoliė linijos 
tiesimas pradėta žiemą, bus 
baigta šią vasarą. Bus įstato
ma galinga garo elektros stotis 
ir 4 hydro stotys. y

Vologdos mieste bus pąstaty-, 
tas naujas linų fabrikas 
000 ratinių. Fabrikas 
kainuos pustrečio miliono

taip pat berei-
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giau apmąsčius rašyti.

Aš anaiptol -nemanau, kad 
--------- • . , , iCįiffsidės ar Elizabeth© drau- 

Tokiu būdu buvo, kaipo .pa- gai, kuriuos suminėjau, kad 
vyzdys, priminta Cliffsidė, Eli-'jle atsimetė 

, ir pasakyta, k\id1 idėjos, bet 
iškiasį. |-l<ad atsiliko 
turimą! kintoj ų tos

Partijos Reikalus A.L.D.L.D. Konferencijose?
Draugas Paukštys, aprašy

damas atsibuvusią 22 d. bir
želio, Linden, N. J., A. L. D.;zabethas" 
L.x D. II Apskričio konferenci- daugelyje vietų tas i

Taigi dabar, ar mes
kalbėti apie Komunistų Parti-Partijos, 
jos reikalus mūsų konferenci-ikad žingsnį 
jose ir mitinguose? Aš sakau,! B.

ją, barasi ant tūlų draugų, kad 
ne vietoj iškėlę diskusijas apie 
Komunistų Partiją ir tuomi 
duoda suprasti organizacijos 
nariam.s, kad jie vengtų savo 
mitinguose ir konferencijose 
kalbėti apie Komunistų Parti
jos reikalus. Ir, sulyg drg. 
Paukščio nuomonės, tą “nuo
dėmę’1 papildė žymesni mūsų 
draugai ir tokiu būdu ta pati 

j puodėmė darosi žymesnė. Aš 
čia taipgi psu priverstas pasa
kyti, kad jeigu taip būtų pa
rašęs paprastas koresponden
tas, o ne draugas Paukštys, 
pirmininkas A. L. D. L. D., gal 
galimai būtų buvę ir mažiau 
kreipti domės. Na, kada rašb

Puslapis Trefitui r:
i ■ i i ■"< 'i' '■« - i i ■ --I Mtl f—. ........................

THE IDEAL OPTICAL ifARLORS
I I H................. .  f . į ( ■ i < . i\ i

CONNECTICUT: VALSTIJOS
, ■ komunistų partijos

! 1 KONVENCIJA ,
WATĘRBURY, Conn.—Lie

pos 6 d., ryte, Venta Hali, 103 
Green St., Waterbury, įvyksta 
Connecticut valstijos Komunis
tų Partijos konvencija užgyri- 
mui Partijos statomų kandida
tų į vaįdvietes. šioj valstijoj 
Komunistų Partija stato į įvai
rias vaįdvietes sekamus kan
didatus : i

Į gubernatorius — Rasmus 
Kling; į leitenantus-gubernato- 
rius—t-MoitIs Fitch; į valstijos 
sekretorius' — Charles McMa
hon S'ifiith ; į iždininkus—Jo
seph Schlossberg; į kontrolie
rius—Anna Sacher; j general, 
prękurorus—Avanti i Borgnis; 
į < kongresmanus — Edwaird 
Mrasco, iš Bridgeport©.; Cle
ment N., Nurse,,iš Hartford.©; 
Charitę Crasųitzky,, ią Wjater- 
bury’o. . .. . . • . , ,

Visų lietuvių darbininkiškų 
organizacijų atstovai .turi daly
vauti šioje konvencijoje. Ku-f 
rios draugijos bei kuopos ne
išrinko atstovų, tai gali daly
vauti jų valdybos. Taipgi kvie
čiami ir pašaliniai atsilankyti 
ir pasiklausyti, kas bus svars
toma šioje konvencijoje.

Darbininkiškos organizaci
jos, dalyvaudamos šioje kon
vencijoje, parodys, kad jos re
mia Komunistų Partiją, kack 
jos stoja už darbo žmonių kTa- 
ses reikalus. Kom.

WILKES BARRU, PA. ■
• Didelės Prakalbos

’ f -I',' i?.
Liepos, 5 d., 7 ;3Į0 vai. vaka

re, svetainėj So. Main St. 
(koks numeris?—Red.), įvyks! 
svarbios prakalbos,- kurias 
rengia P..JT. A. Kalbės dele
gatai, sugrįžę iš S. L. A. sei- 

_____   mo, ir papasakos, kaip seimeį 
žengtų pirmyn J šeimininkavo fašistai, po va-i 
Krasauskas, -idovyste St. Gegužio; kaip bu- 
•______ •’ i , Įvo daužomi ir iš;'svetainės rriė-

tomi progresyviai' delegatai ir 
Įtt. šios prakalbos bus labai 
■svarbios ir todėl vietos; ir apie
linkių , lietuviai , privalo, atsi
lankyti. Juk kova, kuri pra- 

Isidėjo tS« K- A., visus lietuvius,' 
priklausančius įr nepriklausan
čius iprie įšios (organizacijos/ 
paliečia

nuo komunistinės 
visa bėda tame, 
tūli iš jų ntio vy- 
id ėjos—Komunis- 

ir reikia re ik ai au-

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 

. gyvavo šioj
pačioj vietoj.

PHONE 
Stagg 8342

kad mes ne tiktai turime, bet 
privalome kalbėti ir svarstyti 
visų mūsų organizacijų susi
rinkimuose ir konferencijose, 
dargi ir tokioje prasmėje, ko
kioje turi draugas Paukštys 
“Cliffsidės” klausimą, jeigu j į*af0 71rg\ 
tik būtų numatomas komunis-Įvacjas> ]<a(j a§ stoju už nekal- 
tiniu taškaregiu reikalas. Ta j 
mintis neturi būt slopinama, ųaį|
bet akstinama, kadangi mūsų ciiffsjc]ės : Komunistų , Partijos 
draugai ir taip pakankamai !]^UOpoS' nąrių teisinąs, neturi, 
elgėsi oportunistiniai tose sri- keliami mūsų konferenci

jose, kuomęt juos Partijos, į- 
staigos svarsto, O ,kad drg.

s neatsargia Įkalba 
iškėlė ir net pats pripažįsta, 
kad cliffsidietis be reikalo aiš
kinosi, tai jau ne man.© kaltę. 
Lyginai 
A bėk © 
pratau,

tyse. Draugas Paukštys, vėl 
kiausia, nesuprato draugo A

Mano Žodis

ir nesakau, kad 1
D. konferenci-

Aš nesakiau
'mes A. L. D. I 
'jose neprivalpme kalbėti .apie 
į Komunistų Partiją įr bę rei-

. Krasauskas daro iš-

bejimą. Bet ..dar pakartoju, 
..... I tokie klausimai, , ,kąip Vienas iš Kojmisijo’s. 1

WATERBURY, CONN.
patsai pirmininkas organizaci- beko kalbos taipgi, kuomet jis j<rasauskas ’ 
jos, faį bįjau, kad drg. Paukš- sako, kad buvo tokių, kurie rb-! 
čio nuomonė nepaliktų oficia- komendavo, kad prašalinti 
lė nuomonė ir kaipo taisyklė tuos A. L. D. L. D. narius, ku- 

J“. jrie nepriklauso Komunistų Par
tijai! Tokios minties niekas 
negalėjo išreikšti, nes jeigu A. 
L. Di L. D. susidėtų vien iš 
Komunistų Partijos narių, 

reikalaučiau 
nes ji būtų ne-l( 
Drg. Abekas

organizacijos.
Dfg. Paukštys rašo: “Pavyz

džiui, net ir Cliffsidės Komu
nistų Partijos kuopos klausi
mas atsidūrė mūsų konferen
cijoj ir jį iškėlė mūsų žymes
nieji draugai,” ir paskui: “Tie 
draugai turėtų žinoti, kad A. 
L. D. L. D. apskričiu konfe
rencijose ne Vieta tokius klau
simus svarstyti, kuomet juos 

i svarsto Jungtinių Valstijų Ko- 
/ munistų Partijos tam tikros į- 

staigos ir dar jos nepadarė ga-. 
lutino nuosprendžio.” < 
manos pacituotais, sakiniais 
drg. Paukštys nori pasakyti, 
iš vienos pusės, kad A. L. D. 
L. D. nariai nesvarstytų savo 
mitinguose Komunistų Partijos 

• reikalu, o iš kitos—iškraipo 
patį charakterį buvusių disku
sijų. Sulyg drg. Paukščio kal
bos, kitaip negalima suprasti, 
kaip tiktai taip: kad Cliffsidės 
klausimas buvo pastatytas-spe
cialiai kaipo Cliffsidės ir svar
stomas. kuomet to visai nebu
vo. -Cliffsidės klausimą nie- 

, kas nesvarstė, kaino Cliffsi- 
sdes.4ifr/patingai tokioje pras
mėje, kokioj Komunistų Parti
jos įstaigos rišo tą klausimą. 
Teisybė, draugas cliffsidietis 

; pasiaiškino trumpai, kaipo 
prieš tardytojus, bet buvo be 
reikalo. Cliffsidės klausimas 
ve kaip iškilo:

Man kalbant apie A. K D. 
L. D. organizacijos principus 
ir tiksluš, nurodant į tar, kad 
mes siekiame per šią organi-l 
zaciją išauklėti kovotojus-re- 
voliucionierius, priminiau, kad 
žiūrėtume į -A. L. D. L. D. or
ganizaciją, kaipo į mobilize 
vimo marių,- Stovyklą į Komu
nistų Partiją,*'bet tuom tarpu, 
delei dai 
dimo ar 
ti ir pi 
nių sąlyt 
mo ir Kc 
tikos, mes matome visai kitą 
vaizdą. Vietoje iš A. L. D. L. 
D. į Komunistų Partiją, tai 
daugelis daro žingsnį atgal ir 
pasitenkinu būti tiktai A. L. 
D. L. D. bariu.

taip buvo ir su drg. 
kalba, kuria aš nesu-

tai 
jos

Bet ne tik aš,
j konferencijos pirmininkas, ne- 
:supratau, bet, matomai, ir di
džiuma delegatų nesuprato ir 

[padarė tokią pat išvadą, kaip 
i ir aš. Tas parodo, kad ne tik 
rašant reikia kiekvieną daly- 

elementų ir tokius prašalina, kaip drg. Krasauskas man 
kojų. Į pataria, apgalvoti, bet ir kal- 

V>na"[bant. Nes paskui būna ir ne- 
)/\kad 1 smagumų. Jeigu tik. aš vienas 

i būčiau nesupratęs, kaip drg. 
^■.Krasauskas sako, tai nebūtų 

armiją.įkilę nei tokių diskusijų iš ki- 
rašant kad į tos pusės, kurios nuvažiavo į 

vertės korės-1 laukus. V. Paukštys.

aš pirmasis
likvidavimo, 
reikalinga.
reiškė mintį, kad K. P. neto 
leruoja sustingusių dvasioje;

kad nesimaišytų po
Kiek liečia A. L. D. L. ~
rius, jis pats pripažino^

, gitais ne V1S1 tiktų į Komunistu Par-'. . . i....!_tiją, kaip kad ne visi bih
lies piliečiai tiktų į

Mano nuomone,
ir menkiausios

;elio draugų apsilei- 
esugebėjimo supras- 
aikinti prie dabarti- 

revoliucinio judėji- 
unistų Partijos tak

S.LA. Kuopų ir Apskričių 
Darbuotojam ir Kores-

, pondentam
Mūs prašo pranešti, kad 

visi SLA kuopų ir apskričių 
darbuoti ai bei koresponden
tai, norį 
iš saVo 
SLA, T>: 
leisti 
Audi

. mas 
nėj, 
siųs

bus j mta ir įruošta, laikino 
orga

S

galį suteikti žinių 
/A kuopų veikimo 
Jnui, kurį nutarė 
•.tųjų iš Lietuvių 

208 delegatų sei- 
>.s Meldažio svetai- 
oj, kuoveikiausiai 

redaktoriaus R. 
vardu. Iki raštinė

‘‘Ateinanti įvykiai
meta savo 

šmėklas prišakin”

orga Biuletino redaktoriaus 
antri is bus sekamas: R. 
Mizd, ,, 46 Ten Eyck St.,

Viršminėtu antrašu reikia 
isti vilos korespondencijos, 
joliucijos ir kitoki rašiniai, 
įianti SLA reikalus. Ne
it, kąd jie tilptų pirmam 
Retino numeryj, reikia 
©veikiausiai siųsti, nes 
Retinas jau duodamas

. , A.L.D.L.D. ir iL’D.IS.A. aps+ 
kričių piknikas jau čia pat. 
Bet vietos ir apielinkių Ijetur 
viai nekantriai ir laukia tos 
dienos, tai yra, 4 d. liepos.

....  Mat, tą dieną iš visur suva- 
Krasauskąs žiųos daugybė žinomų ir visi 

kaipo galės pasimatyti1 su savo drau
gais Lietuvių Darže, už Lake
wood > ežero, 
gera, 
New Britain© chorai; kalbės 
drg. R.

Programą bus 
dainuos Waterburio ir

Mizara iš ’ Brooklyn, 
Hartfordiečiai pranešė, 

kad jau organizuoja žmones 
busais važiuoti į mūsų pikni
ką. Manau, kad ir iš kitų ko
lonijų A.L.D.L.D. ir L.D.S.A. 
kuopos tą patį padarys. To
dėl visi vietos ir apielinkių lie
tuviai nepralėiskite šios - pro
gos, dalyvaukite piknike.

ANT STOČIŲ GALITE QAUTI ° 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J

B. Figeną, 221 Second St.
S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Singerp

Kai išbandet perdėjimus

užsirūkykit Lucky ,
\ • .......

. M.J») ■’ 1

Būk bląivųs —b/ikį blaivuS visiems dalykams, net ir rūky
dama^. Venk tos ateities šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, 
jei nori išlaikyti tą modernišką, visada jauną figūrą. “Jų,

Lucky Strike,1 puikiausi cigaretei, ko
kius jus kadsL ruket, pagaminti iš puiki
ausių tabakų Derliaus — “JIE SPRA
GINTI’ \ Lucky Strike turi extra, slaptą 
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma 
valo ir taip sako 20,679 daktarų kad 
Luckies mažiau erzina jūsų gerklę.

UŽSUK Lucky 
Strike šokių Or
chestrą kas ket
virtadieni ir iei- 
tadienj vakarais. 

N.Ę.C. tinklą.

'“It’s toasted
Jusu Gerklės Apsauga—Prieš khitęjimuš—pries kosulį L

♦’’Ne Ypatingas Valgis, bet prisilaikymas valgant ir geriant, ir nebaugiau kaip tris valgiai i dieną”. Tai patarimas Daktaro F. McKelvey Bell s, 
New Yorko Daktarų žurnale, visiems Vyrams ir Moterems norantiems užlaikyti tinkamą Figūrą. Mčs netvirtinom, Lucky Strike cigaretų 
rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau šau perdaug gerumų išbandčt, jų vietoj užsięūkykit 
Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorj ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modemišką, gražią figūrą.

© 1930, The American Tobacco Co., Mfrs. ■; . , i . L—■

BSEfll

M ū 8TJ reko
menduotoji!— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes

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

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

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

jūs <atrX^itę, kad mūsų kainos yra labai žemos. 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS;1 SCHONGER & STENGER ? ’
, i f OPTOMETRAI 1 ' \

394-398 Broadway 331-335 Division Avenue
' 1 BROOKLYN, N. Y.

A. LŪTVINAS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki- 

i tiems pasilinksmi
nimo vakarams.
Lutvinas yra pla
čiai žinomas Eliza- 
betho ir apiejinkės 
miestų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me kreiptis pas 
mus.

69 So. Park St.

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius (Quick 
Lux^ch).

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

Real Estate License 
C-2728.

A. LUTVINAS ‘

Tel.: Trinity 1045
Elizabeth, N. J.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas į tris daliai

| _____ 1- Mccbafrtzmas. Kaip sustatyti sdlig plati*Į »
kaip surasti sugedimus; kaip iAardiiuS ro* 

Pjf I a] statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną »tu-
L—L m lai esi I iMfLJw zdent» praktiškai, po priežiūra instruktorių.

I t ' lraanĮW 2. Elektra ir Magnetizmas, Tai reikaJiigteu. •
7 I L šia Prie dabartinių automobilių.'

Į I 3. Važinėjimas. Kaip pastoti eksportu kolte*

i Vi »*5rS« pKA vĮ Pabaigę m'
'■W22* progą -------- .

.mechaniko arba Šoferio! Garantuojame lala* 
---- —-*• nius ir diplomą. Mokiname grynai Beturite-

< • < , kai ,ir. ariūliikal. Kaina prieinamu vMMM* A
Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIC.ŲS, , lekcijos dienomis Ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklų! Atidaryta nuo 9 Iki 0 vai., nedeld. liUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL i ‘ ”< i '<
Kampas 14th Street New York, N, T- ,

mnsų mokyklos ; kursą. turite 
pasinaudoti vienu i A dviejų am

228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

I

TELEFONAI:. . :
Bell _________________Oregon 5186
Keystone______________Main’ 1417

LIETUVIS GRASOMUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

įsteigta
26 metai

ŠEKIT LINDBERG 
• \ *. >

' ‘ Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžipų ipechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai Uždirba $60-100 į savaitę. Leidimai ui-, 
tikrinti. Už dyką(sujieskbrtie darbą savo studentams. Klases dieno-' 
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedėliomis nuo 10-12. Kata
logas uždyką.1 , ' , » . -j

SERGANTI VYRAI IR MOTEL’“
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGO8 . (

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 

aK dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, GalvosvM-
I >kio> Skilvio,- Žarnų ir MėŠlaŽames Ligų, Galvos 

Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučiį Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji- 

I Tno*' J0*#11 Jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
/ galiu Pa^eI°5t1’ Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

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

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

DHL ZINS. llOEASTlGthSr.NX
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL> 

VALANDOS: » A. M. iki 8 P. M. NedėlioJ 9 A. M. Ud 4 P. M.

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



Ketvirtad., Liepos 3,; 1,93gWO
Z±±=J± I" 'V*T

viršininkas ir atsistojęs į šalį pyaleidžia į(Tąsa)

reika-

■/ir'.

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

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

'» r 1 i rv
DETROIT, MICH.■ i • i ■ '*1 'ii i i ■

Svaraus S. L. A. 200 kuopos susi- 
rinkirAas ‘bus subatoj, 5 liepos/ pa
rapijos piokyklos svetainėj, ant Car- 
doni Avė. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit, fries kiekvienam 
svarbu sužinoti, kur link einą S. 
L. A. Sekr. J. K. A. 155-7

PusUpis Ketvirtas
—... .i i ■ i r ii, .............. —

Telephone,4 ISoiith' Boston *2Šd5-R

J. L. Pašakarms, O.D
OptometiW ir 

Optikas
Norintieji tinkamai, prisitaikyti 

savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SQUTH BOSTON, MAŠS.

Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių 

..... - ' Rašo Simonas M. Janulis.. ........ . '' .......

kuomet bus * darbę, tai pa
šauks. ! » J i h’ 1 ' . 1 | f ! ‘ !

Darbininkai laukia i# .p.ątyp 
sau prariašaujaf, įsikalba,' kad 
jau sulaukus pavasario, darbai 
pradės eiti geriau ir tuomet vi
si gaus darbo.

Štai ir pavasaris atėjo, o 
darbo kaip nėra, taip nėra. 
Iš dirbtuvių pradėjb atleidinė
ti ir‘tuos, kurie dar ikišiol dir
bo/ Likusieji dirba tik po dvi 
ir tris dienas į savaitę.

Dabar vėl darbininkai ban
do sau įkalbėti, kad sulaukus 
rudens darbai pradės eiti ge
riau ir jau tuomet visi gaus 
darbo. Bet kurie taip mano, 
tai stambiai klysta. Juk’ rei
kia . atsiminti, kad Jungtinės 
Valstijos neturi savo išdirbi
niams naujų rinkų ir nėra vil
ties, kad jų gaus rudenį ar 
kada nors vėliaus. Del savo 
šalies įr del tą rinkų, kurias 
dabar tįiri, prip dabartinėj iš- 

. i _ j tobulintos ipasinerijps, ųžtekti-
, 4 d,, liepos bus pėtyj^ąį pagaminą produktų maža 

> Turėšimę -3 lįųosasjcįrpįs darbininkų, dirbančių.po

A.LD.LD. ŽINIOS
) ; . ' i ---------r— J ,v. . .
A.L.D.L.D., 4?to Apskričio, Rei
kalais Visy Kuopų Atydąi!

6 ,d. liepos, Clevelande, 
įvyksta A.L.D.L.D. 4-to Aps
kričio pusmetinė ’konferencija 
Slovėnų svetainėje, 15810 
Holmes Ave. (Colinwoode),

Čionai gi jei kas ką prisiųsdavo ar atvež- kambarį kokį tai pilvūzą su labai storiF 
ivn. tranti ncomlimn buvo nors iip ir nri- kaklu, su nežinoma man unifoima. Kaip «A:i,Aindavo, gauti negalima buvo, nors jie ir pri

imdavo, bet atiduodavo, kaip sako,_____«v obš- i paskiaus sužinojau, tai buvo Smolensko 
■visiems, tai galima suprasti, kad gubernijos bajorų vadas, kuris kartu skai

tėsi ir globėju (“poppčitel”) mūsų kalėji
mo. Fedfebelis tuojaus raportavo trum
pai mano biografiją. Tada tas pilvūzas 
man pasakė: “Nu kak ty”, spausdamas 
ant “ty”. Man užėjo beprotiškas noras 
kuomi nors jam suduoti į tą storą blizgan
tį, kaip ištaukitotą su išdribusia pagūrkle 
snukį. Ir aš neatmenu, kaip tas atsitiko, 
kad aš nutvėriau nuo'staliuko'tik ką' at
neštą man duonos šmotą ir .smogiau jam'

ant 3,000 ztnonių niekas negalėjo užtektinai 
prisiųsti. Pėtnyčiomis mums valgyti duoda
vo žirnių sriubos, kurios visgi buvo galima 
valgyti. Tai pėtnyčios laukdavome, kaip 
šventės, nes tą dieną gaudavome pavalgyti 
pusiau sočiai. Nors po teisybei, čia turėjo 
valgyti duoti geriau, nes ant užlaikymo ka
linio valdžia duodavo 9 kapeikas į dieną, 
o kitur'tik 7 kap., bet nei valgis, nei nežmo
niška priespauda nekankino manęs ir kitų man ©muca n
kalinių, kaip nustojimas vilties kada nors įsu ta duona tiesiog į snukį. Kadangi jna- 
pašiliuosuoti. Ino rankos buvo, surakintos, tai. aš mečiau
' - Kaip, tik aš įėjau į tą kalėjimą ir akimis du.on^ i « su ,ąbięTO rank?w, pakeldamąs 
permečiau visas pozicijas, persitikrinau, J«s pirma augstyp ir (todėl nepataxkiau jam 
kad čia yra tokia tvirtovė, og apie pabėgi- l sn'!k!-_ b.et į putinę. Man tamsu, akyse 
mą iš čia svajoti gali tik beprotis. Nėra- I?as,da?'? gojaus išgirdau trenksmą, 
šylu apie visus įtaisymus tos bastilijos, 1 ^įžiūrėjęs pamačiau kad jų jau nebuvo 
bet tiek pasakysiu kad jei visi 3,000 pada- !nano kambary ir kad tai_ sutrenkę duris, 
re geriausia nlana ir net su ginklais ura- ^rias jie skubotai uždare.; As zjnojau,

r permečiau visas

rę geriausią planą ir net su ginklais pra
dėtų vienu kartu pabėgimą, vis tik nebuvo 
galimybės nei vienam pabėgti, o visi turėtų 
žūti. Kiekvieno kalinio viltis yra, kad jis 
kada nors bus vėl ant laisvės. Tai jo die
nos ir nakties svajonės. Jis naktį tik aįib į

kas man už tai bus, ir visai nenorėjau to 
daryti ir net minty neturėjau, bet' kodėl 
taip padariau, ir šiandieną negaliu pasaky
ti. Tas viskas atsitiko taip mašinaliai, 
kad aš ir pats, nepamačiau, kaip tas įvyko.

tai ir sapnuoja, ir nėra minutos, kada.jį^j Apie už 10 minučių išgirdau ateinant 
pežiūrėtų kur hors suradimui plyšio išlysti daugybę žmonių. Durys atsidarė, įšoko | 
arba nesvajotų apie tai. /J‘ 1 ‘ ’
viltį ir jis yra miręs visais atžvilgiais. Ir per abi puses stovėjo kareiviai su š'autu- 
ištikrųjų tik beprotis gali tikėtis išgyventi vais.
20 ar daugiau metų ant tokių sąlygų ir I kaipo sako: “Skvoz stroi”. 
tokio valgio. ! akyse tik šužibėjo keletą kartų ir aš pasi

jutau ritantis akmeniniais,laiptais nuo 4-to 
augšto į kiemą. Kas toliau buvo, nežinau. 
Atsipeikėjau jau karcery, nežinau po kiek 
laiko. Tenai aš išbuvau 15 parų ir po tų. 
buvau paliuosuotas atgąLį tą patį kamba
riuką. Bet kaulai man siaudėjo dar ir už 
metų po to. Tenūi vėl išbuvau ilgoką lai-;

tuhės daug 
svarbių reikalų įr klajušimų ap
svarstyti organizacijos reika
luose. Taigi, dęlegątąi, nesi- 
yėluokite pribūti į paskirtą lai
ką. , • . ' ; \ ' /

Po konferencijoj A.L.D.L.D. 
190 kp. ruošįa delegatams ir 
svečiams šaunią vakarienę. 
Būtų ( labai gerai, kad viekus 
draugės iv draugai, kurie ma
no dalyvauti, rengiamoje va
karienėje, užsiregistruotų iš- 
anksto pas cįd.. Bagdonienę ar
ba Žebrauską.

Beje 
nyčibj.> 
dienas. 4. d. liepos vietos Ko
munistų ' Partijos Distriktab 
rengia metinį pikniką. Būtų 
pageidautina, kad delegatai 
pribūtų ir praleistų visas liue
sas dienas Clevelande. Vietas 
—nakvynę visiems parūpins A. 
L.D.L.D. 4-to Apskričio komi
tetas ir 190 kp. Colinwoode.

A.L.D.L.D. 4-to Apskr. Sekr.
Z. C. Mažeikienė.

dvi ir tris dienas į savaitę.
Taigi, darbininkų pranąšar 

vimai,’ kad įfafbai -pradės įeiti 
geriau, neišsipildė ir neišsipil
dys prie dabartinės kapitalis
tinės tvarkos. Darbininkams 
kito kelio nėra, $kaip tik orga
nizuotis į darbininkiškas (ko
munistines) organizacijas ir 
kovoti už pakeitimą šios neti
kusios tvarkos.

St.

CLEVELAND, OHIO
Atimk iš jo tą du sargai ir išstūmė mane į koridorį, kur Metinis Piknikas Komunistų

tokio valgio.
Nors mes žinių iš laisvės jokių negauda

vome, bet pagal stiprėjimą žiaurumo mū
sų budelių sprendėme, kad reakcija stip
rėja ir kad mūsų draugai ant laisvės mažė
ja. Pasekmės to buvo tokios, kad visi po- 
lit. kaliniai pasidarė tokie nervingi, kad 
prie mažiausio pasakyto nepatinkamo jiems žo
džio drebėdavo ir < 
nimai save nužudyti buvo beveik kasdieną,

Jie su šautuvų kulbėmis varė mane, 
Atmenu, kad

draskydavosi. Pasikėsi- /Įsai nekliudomas ir be jokių nuotikių.
- J - - - -- Viena prievakari ateina prie-mano kam-

mniai cave huluuvii uuvu uevum i • v • 1 y 1'a a r. ’bet tankiausiai be pasekmių, nes nuo to 1£ bari.° Yyresnis, saigas ir sako,: _ As is tavo,
v • n i i i i i • • • i • • • v* A tai n oiivoHon iii 'J rYiiirm un ori nin un,bai dabodavo—budeliai norėjo kankinti ir t -. M , r „ .• . > - 
tyčiotis iš pavestų jiems aukų. Vienatinis i}?/arn.aval / / los? lstdl£ose- vv. 
būdas nusižudymui palikdavo eiti prie lan- !ctum V* Parašyti prašymo ant augsciausio-

• . _ - 1 . m xrQvrln irmnom Irvirninohcjriii Lrnv*wm. iyqfqgo, bet ir tas pasibaigdavo tankiausia su
žeidimu; matomai caro bernai ne kokie bu
vo šauliai. Kriminalistai gi tą viską leng
vai pernešdavo, nes jų ir psichologija buvo 
labai skirtinga nuo mūsų; jie neturėjo jo
kio savo “aš” ir vis tikėdavo, kad greitai 
gaus progą būti išsiųstais į Sibirą, kur ir 
sąlygos daug lengvesnės ir pabėgti leng
viau.

Polit. kaliniai visuomet vedė kovą su ad
s' minist racija. Visųpirma niekas nevadin

davo kalėjimo viršininko “vąše visokobla- 
gorodie,” už ką jis baisiai pykdavo ir ne 
vieną už tai pasiuntė nuplakti rykštėmis.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

f LIETUVOS PREKIŲ
.1 .. • • • • • •

galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė-

I . * ' ** ; »

je. “Birutes” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejankų

Remkime Lietuvius

Vieną prievakarį, ateina Įjrie* mano kajn- 
popierių suradau,'kad; tu; buvai raštininku^ 

.Ar nega-

jo vardo vienam kriminąlistui, kuriam patš 
viršininkas duos rekomendaciją, • kad Janu 
dovanotų bausmę, ar bent sumažintų; jam 
jau du kartus rašė vienjas studentas, bet 
abu kartu prašymą grąžiffd ‘ prokuroras, 
kaipo netinkamą, nes, girdi, jis nemokėjo 
formulos, kaip reikia rašyti carui,’ nors jis 
ir labai mokytas.”

Aš jam atsakiau, kad aš> galiu prašymą 
parašyti pačiam velniui, ne tik carui, bet 
matai, kad mano rankos surakintos, tai ra-

Partijos Petnyčioj, Liepos I 
4 Dieną, 12:30 Po Pietų, 
Wino n a Parke, šokiai, 
Lenktynės, Sportas, žais
lai, Kalbėtojai, Valgiai.

\ -

Lietuviai dai;bininkai ir dar
bininkes! į 1776. metafe Ameri
kos; darbininkai dr farmeriai 
nutrenkė nuo ^a-vo sprando An
glijos impferialistų juhgą; Bet 
buržuazija pasigriebė galią ir 
pavergė darbininkus, šiandien 
iAmeriko^įddfbipirikąi nešą' jun- 
įgą' ,kančių,b ,^e(ja^bė$, (ąlgų ka
pojimo, skubinimo darbe ir tt.

Vėl Amerikos darbininkai tu
ri organizuotis kovai prieš iš- 
nąudotoj.tis; įr} pįivergėjus. Ko
munistų Partija mobilizuoja 
.darbininkus šitai kovai. Ji šau
kia i dafbihiiikus nuverst kapi
talo jungą ir įsteigt darbininkų 
įr valstiečių,„valdžią Amerikoj.

šis liepos 4 d. piknikas bus 
susi<".'imas darbininkų ne tik 
pasilinksminimui, bet taip pat

i darbininkų .klasės 
Jie pareikš pro- 
bedarbę ir į prieš

NESVARBU KIEK MILION U
JOS GALITE PADARYT

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

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

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

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

Jūs pabaigoje kiekvienų metų, gal 
būt, duodate t saVo automobilį mecha
nika^ .gerai, peržiūrėt ię .permainyt 
fnusiąešidjuAias »da|is naujomis. To-- 
Įkiš i egzamiijav|ipas ne' , kažin Ipek 
‘kainuoja, jeigu • jūs tai padarysit 
pirm, negu bus pervėlu.

Jūsų kūno mašina taipgi reikalau
ja duot išegzaminuot gydytojui pirm, 
negu bus pervėlu; kūno sistema turi 
dirbt, kaip ir gera mašina.

Pavyzdžiui, virš 20,0Q0 daktarų vi
soje šalyje liuosnoriai išsireiškė, kad 
Lucky Strikes mažiau įžeidžianti 
gerklę, negu bile kiti cigaretai. ,

Bell Phone, Poplar 7545 .

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

ir
Išbalzamuoja ir laidoja zramiruslua ant 
▼iaokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo Ir už žcmĄ kainų, nulittallaso 
valandoje šaukiu* pa* mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemų kalną.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS. PLATINKITE “LAISVĘ”

Gr af onol-Radiol o s, At waier-Ken  t Radio s,Victrola Radiolos1
GEORGE MASILION1S,

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

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

■■■■ 1 '............ ■" t ■ ........ ........................... ....

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Ičia -randaši dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vala
kus dapg prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu ląiku. ,

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas .
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROI1\

Jeigu jūs važiuojate ant vakacijų arba kur kitur, 
naudokite * • d , 1 i

■ .............. ^438?

syti visai negaliu. Jis pasakė, kad su tuo įru^ojantį naujo karo pavojų.

r.

L

kelią 131 iki' M. 44.

N. Y.

lęnaus ir žavėjančio
(Tąsa bus)

2t A)
2210

di- 
at-

Bendro Ko- 
155-6

KAINOS Už TIKIETUS: 
Traukiniu

konvc Aas

DE LUXE BUSUS, NEVIN BUS LINUOS
Važiavimas yra labai patogus ir didelis skirtumas kainose, štai 

keletas pavyzdžių, koks didelis skirtumas kainose važiuojant Nevin 
Bus Linija.

džianitorius del

I parodymui 
solidarumo, 
.testą prieš

St.,

bėdos nebus—jis paliuosuos.
Ant rytpjaųs iššaukė mane į koridorį, į ■;

Jie parodys, kad jie remia Ko
munistų Partiją, vienatinę re- 

Mes taipgi nepavelydavome sakyti ant sa- vyresniojo sargo raštinukę, ir atvedė tą parbJ^ dar-
. vęs “ty”, ir jei viršininkas sakydavo “ty”, 

tai pol. kalinys jam nieko neatsakydavo.
kalinį. Tai po daugiau, kaip metai laiko,: 
buvo mano pirmas pasikalbėjimas su “ne-1 

Už tai taip pat gaudavo karcerį arba rykš- į laimės draugit,” kaip mes paprastai vadin- 
čių. idavome kriminalistus—“tovarišč po nes-.

Kaip jau minėjau, aš beveik metus laiko ĮČastiju.” i
z išsėdėjau vienas, negavęs nei žodžio pratar-1 

ti su niekuom, nei pamatyti nors kokį žmo- 
gų-kalinį. Tik prorečiais “pamargindavo” 
mano vienodą gyvenimą nesvietiškas kliks- 
irtas žmonių. Tai aš žinodavau, kad kri
minalistus plaka rykštėmis pirty, kuri čia 
pat po. mano langučiu buvo, f tik keturiais 
augštais žemiau. Po to aš taip nervuoda- 
vaus, kad drebėdavau, kaip baisiausio šal
čio krečiamas. 'O, kaip tada norėdavosi 
mirti! Nebuvo vilties būti ant laisvės. Ne
buvo mažiausio noro gyventi. Per tuos me
tus aš nęgavau nei vieno laiško ir negalėjau 
parašyti; neš iU čia man, kaipo pabėgėliui, 
ant metų’ laiko buvo uždrausta gauti arba 
rašyti gromatą. Tame kalėjime • galima 
buvo‘rašyti į mėnesį vieną gromatą, pa
skirta diena ir tik artimoms giminėms— 

<tevams ir tikriems broliams' ir seserims.
Bet jei sesuo buvo jau ženota, tai negali
ma buvo rašyti jai, nes jos pavardė buvo 
kitokia ir tokiu būdu negalima buvo virši
ninkui darodyti, kad ji yra sesuo.
k Baigiant metus tame urve atėjo pavasa

ris. Nors aš jo nemačiau, bet' jaučiau. 
Paukščiai už lango čiulbėjo visokiais bal
sais ir šaukte šaukė ant laisvės. O, kaip 
norėjosi laisvės nors ant vienos minutės, 
sekundos, o kas būtų po to, nesvarbu, 
j Buvo apie 10 vai. ryto. Girdžiu korido

riuj fedfebelio riksmą: “vstat, smirno”! 
Aš stovėjau kampuke, arti lango, žiūrėda
mas į jį ir klausydamas paukščių taip ma- 

v’i Čiulbėjimo.. Tik štai 
atsidaro durys; prie durų pasirodo pats

Aš parašiau jam prašymą, ‘pasikalbėjau; 
sužinojau, kad kambarys, kur jis sėdi, yra 
didelis, ir jų tenai yra 32 žmonės, apie 15 
politinių, ir jų tarpe net 4 lietuviai. Pra
šymas buvo priimtas ir pasiųstas, bet ar 
atsiekė savo tikslą, man neteko sužinoti. 
Bet nuo to laiko aš palikau oficialiu pra
šymų rašytoju ant viso korpuso — dalies 
kalėjimo. Kadangi buvo daugybė kalinių, 
tai atsirasdavo ir'visokių, reikalų: yiepąm 
pinigai liko kur nors Kaukazo kalėjime, ki
tam kitkas ir’ tt. Po vieno tokių prašymų 
-rašymo aš sugrįžau į savo kambarį, ir man' 
jau grandžių ant rankų neuždėjo, nežiū
rint, kad pagal j teismo sprendimą aš'turė
jau jas nešioti dar apie 2 metus. Ar jie pa
miršo, ar jau tokią malonę padarė, nežinau. 
Bet, o kaip laimingas aš tada buvau! Pą- 
tapęs “rašėju” aš kartu patapau ir “pasto
rium”—vieninteliu bųdu susinešimui kali
nių vieno su ’ kitu. Ateidavo kartais • būk 
tai rašyti prašymų, bet tik su tikslu, kad 
perduoti raščiukus per manę ant kito 
augšto, ar į kitą kambarį, iš kurio kas nors 
gal ateis prašymo rašyti. Prašymus dau
giausiai rašydavo kriminalistai, o raščiukai 
perdavimui, žinoma - nelegališkai, būdavo 
tankiausiai nuo politinių pas tokius. Tai 
buvo tur.būt .vienintelis kalėjimas visoj Ru
sijoj, kur ‘politiniai kaliniai neturėjo nele- 
gališko susinešimo su draugais^ ant laisvės 
ir, nežiūrint didžiausių pastangų iš abiejų 
pusių, tokio susinešimo įsteigti^ nebuvo ga
lima. , :

jbininkų klasės.
I Taigi ir lietuviai darbiniu- j 
kai dalyvaukite skaitlingai šia
me dideliame piknike. Tenai 
laiką smagiai praleisite ir pa
rengsite savo klasės reikalus. 
Bus visokios rūšies žaislų ir pa
silinksminimų. Bus visokių už
kandžių.

Lietuviai darbininkai drūtuo- 
liai trauks virvę ir eis į kitokius 
lenktynes su kity, tavty, drūtuo- 
liais darbininkais. ' į

KELRODIS: Imkite W. 25 
St. karą, persimainykit ant 
“dinky car” ir važiuokit iki ga
lui linijos.

' Įžanga 2’5-' centai ypatai—be
darbiai, kulnie neišgali užsimo
kėti/ bus jlbidžiami veltui. , • 

Komunistų Partijos Distrikto 
šešto ofisas: ■ 2046 East 4 
Gįęveland, Ohio.

WATERBURY, CONN.
■ i, , I. G.

Žmonių Pranašavimai 
, Neišsipildo

Pereitą rudenį prasidėjo 
del& bedarbe. Darbdaviai
Įeidinėjo' darbininkus; kurie 
pasiliko bediirbdami, tiems su- 
trumpiąo darbo laiką. Atleis
tiems dąrhiiįiMk^ms bosai pa
sakė, kdd po naujų metų dar
bai pradės eiti geriau ir tuo
met visi gaus darbo.

Po naujų metų darbininkai 
eina į dirbtuve^ klausti darbo* 
Bet darbdaviai pasako, kad 
darbo nėra, liepia laukti, nes

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SQ. BOSTON, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 21 kuopos susirinkimas bus ket
virtadienį, liepos 3 d., 8 vai. vakare, 
376 Broadway. Visi nariai dalyvau
kite, nes šis susirinkimas bus nepa
prastas, visi išgirsite ką nors naujo. 
Valdyba.

PITTSTON, PA.
A.L.D.L.D. 12 kp. susirinkimas bus 

nedėlioj,\6 liepos, po num. 51 Butler 
Alley, 7 valandą vakare. . Taipgi ir 
T. D. A. susirinkimas 'įvyks užsi
baigus A. L. D. L. D. kuopos susi
rinkimui. Nariai kviečiami skaitlin
gai atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų apsvarstymui, ypatingai T. D. 
A. ' Taipgi mokestis yra užsivilkus 
po 6 mėnesius ir daugiau, o pini
gai šiuo laiku labai reikalingi, nes 
reakcija siaučia visu smarkumu. Šia
me susirinkime dalyvaus T. D. A. 
distrikto organizatorius S. Pollack, 
kuris yra atsiųstas iš New Yorko. 
Org. D. Gudišauskas. 156-7

WORCESTER, MASS.
S. L. A. 57 kuopos susirinkimas 

bus *nedėlioj, 6 liepos, paprastoj vie
toj ir paprastu laiku, šiame susi
rinkime nariai turės progą išgirsti 
riiūsųį skaitlingos delegacijos raportą 
iš atsibuvusio Chickgoj S. L. ■ A. 
skandalihgo 36-to seimo. >Tat visi 
nariai dalyvaukite susirinkime, heš 
labai svarbu išgirsti pilną raportą, 
kuris bus istorišku dokumentu. Pa
sakykite ’ ir kitiems apie šį susirin
kimą. S. L. A. 57 kuopos darys.

, . , , ? i 155-7

GRAIND RAPIDS, MICH.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugija 

rengia metinį pikniką petnyčioj, 4 
liepos, Darbininku 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. 
7 mylios į rytd£ nuo Bostwick Lake. 
Rengėjai.
REIKALINGAS

dviejų aštuoąių kambarių stubų. 
Randa uždyką ir $10 į mėnesį. At
sišaukite: J. Basąuk, 79 Tompkins 
Ave., ’• Brooklyn, 155-7

PHILAD&LPHILA, PA.
Vis#s išrinktos komisijos delei 

rengiamo “Laisvės” naudai pikniko 
^susir^nkit petnyčioj, 4 liepos, Liau
dies ‘ Name, 8th St. ir_ Fairmount 
Ave., 8 vai. vakare, 
fliiteto Komisija.

• . **’

Už tikietus | abi pusi ir delegatams į 
• kainos dar žemesnės.

Philadelphia $3.24
Baltimore / 6.70
Washington 8.14
Boston 8.26

/Pittsburgh 15.82
Cleveland 20.55
Detroit 24.82
Chicago 32.70
St. Louis 38.06
Kansas City 43.10
Los Angeles 109.77

Nevin Bus 
Linija 
12.00 
4.6T 

• 5.60 
4,00 
9.50

Ill West 31st Street —0—- New York Cit
TELEPHONE: ’ CHIckering 1600
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čįų išdirbystėje, išsireiškė 
kriaučių delegatui, kad rengia
si nuo tilto šokti. Mat; prašė 

Į iš unijos pašelpos—negavo; 
krautuvnihkai bargan nėduo- 

Birželio 27 d., Lietuvių sve- f|a>. gaspadinė, gera katalikė, 
tainėje, įvyko vakarienė pa- sav0 kambariuose nelaiko, jei- 
geroimui sugrįžusių iš Chica-į x . ' . v .
Z „ . a t a i gu už kambarį neuzsimoka.gos seimo S.L.A. 57-tos kp. de-^ . ...

WORCESTER, MASS.

j Š.L.A. 57 Kp. Delegatams 
V akarienė

tainėje, įvyko vakarienė pa
gerbimui sugrįžusių iš Chica-į

legatų. Vakarienė suruošta 
kudpos narių ant greitųjų, del 
nepaprasto įvykio pačiame 
Chicagos seime. 57-ta kp.j 
siuntė pilną atstovybę—19 de
legatų, rodos, darbščiausi na
ciai galėjo būt išvažiavę Sei
man,/ bet vakarienė suruošta. 
Žemutinė salė išpuošta. Jau
nuoliai,' vadovaujant Aido 
Choro, mokytojai Mikienei, 
.dainuoja specialę dainą “Svei
ki sugrįžę delegatai,” gerai, 
.utartinai. Užkandžiai su- 
’nkta nud biznierių/ kurie 

gausiai aukojo. Pirmininkavo! 
J. Skliutas. Pasibaigus dal
ioms irt mužikai, pirmininkas 
Terstatirt^jo visus delegatus, 
cad ką'pasakytų iš sėimo. De- 
egatai visi kalbėjo; kai kurie

O pas kunigėlį bijo eiti pra
šyti- pašelpos, kad negautų į 
užpakalį. Mat, kunigams tik 
duok, o pas juos nedrįsk pra
šyti, nes gausi į užpakalį.

Britanija Suvaržo Importą 
Obuolių iš Amerikos

Washington. — Anglijos 
valdžia žymiai suvaržė įvežimą 
obuolių iš Amerikos. Nuo da
bar bus reikalauta tam tikrų 
paliudijimų, parodančių, kad tie 
obuoliai yra sveiki ir neturi pe
rų tam tikrų vabalų, kurie Ame
rikoj naikina vaisius. Kiekvie
nas siuntinys turės būt paliudy
tas Amerikos Agrikultūros De- 
partmento kas link obuolių sau
gumo nuo tų parazitų. Bet tuo 
pačiu laiku Anglija nieko pana
šaus nedaro su įvežamais iš Ka
nados obuoliais, kur tokie vaba
lai taip pat naikina sodų vai- 

Todel manoma, kad Ang- 
Amerikos

Birželio 13 d. įvyko D. L. 
K. Gedemino Draugijos pus
metinis susirinkimas, į kurį at
silankė $v. Jurgio Draugijos! sius, 
delegatai ir kvietė prisidėti lija tylomis keršija 
prie apvaikščiojimo 500 metų valdžiai už pakėlimą muitų ant 
sukaktuvių nuo Vytauto mir- svetimų ‘tovorų, į Ameriką įve- 

]ties. . Khi kurie žmonės skai-‘ 
itosi progresyviais ir supran
tančiais darbininkų reikalus, 
bet pradėjo agituoti, kad pri
sidėti. Ir argumentavo, kad 
jeigu neprisidėsime, tai jie 
tuomet nesilankys į mūsų pa
rengimus. Sarmata tokiems

žarnų.
Amerikos obuolių trustas per

eitais metais išsiuntė Britahijbn 
arti keturių milionų dėžių ir 
1,500,000 bačkų obuolių. Dabar 
jau negalės tiek parduot.

vo viršb ię nunešdavo bąliūną 
į šalį. Pradėjo tefnti. UžČ/o di
delė audra ^su1 žaibais. Baliūno 
valdytojas komandierius H. V. 
Wiley nusprendė geriau leistis 
skraidyt laike audingo lietaus. 
Jis su keliolika esančių baliūne 
karininkų pasileido nakties tam
sumoj jūrų link ir per visą nak
tį skraidė laike didelio audringo 
lietaus. Visad laikė 'baliūno 
smailumą prieš vėją. Išaušus 
penktadienio ryte vėjas truputį 
sumažėjo. Sugrįžus balionui 
prie savo stovyklos, bandyta jis 
prikabint prie milžiniško gele-1 tai 
žinio i 
Šiaip taip pasisekė prikabint jį 
colio storumo geležine virve, bet 
papūtus smarkesniam vėjui, toji 
virvė kai siūlas nutrūko ir ba
liūnas vėl, pasileido pavėjui. Tik 
už poros valandų, šiek tiek apty
kus vėjui, su pagelba kareivių/ 
baliūnas pasisekė nuleist 
įtraukt į hangardą.

katastrofą sužeisti 9 žrrionėš, jį 
{arpe 3 sunkiai. Sveikiems pa
vyko išlikti tiktai porai žmo,- 
nių, kurie suspėjo iš automobi
lio iššokti,

A.P.LA. CENTRO PIKNIKAS 
IR VIRVES TRAUKIMAS

, A. P. L. A. Centro piknikas 
įvyks 13 d. liepos. Apię tre
čią valandą po pietų atvažiuos 
iš New Kensingtono . aštuoni 
vyrai—virvės trauk ik ai. Apie

i išgirdę McKees Rocks 
stulpo (Mooring mast). Į dzūkeliai labai nusiminė, nes

ir

po kelius žodžius, kiti ilges— žmonėms progresyviais vadin- 
nes prakalbėles pasakė. Vie-, Kurie taip argumentuoja, 
nok Visų bejidra nuomonė, kad;juk reikįa žinoti, kad šv. Jur

gio Draugijos nariai gyvena 
ne savo, bet kunigo protu ir 
jeigu kunigas pasakys neiti į 
mūsų parengimus, tai jie ir 
neis. Drg. J. Druseika tokiems 
žmonėms davė karčių pipirų. 
Bet kada buvo balsuota, ar 
prisidėti, tai tik tr^s balsavo 
už prisidėjimą, kiti prieš. Ku
rie pirmiau agitavo už prisi
dėjimą, tai po Druseikos kal
bos jau susilaikė nuo balsavi
mo. ' P. Z.

tis, kurie taip argumentuoja.
gegužiniai S. L. A. viršininkai 
negirdėtai bjauriai pasielgė, 
pakviesdami policiją ir mušei
kas.' Nurodė, kad tik didžiu
mos legalių delegatų Meldažio 
svetainėj įvykęs seimas yra S. 
L. A. 36-tas seimas ir naujoji 
Pildomoji Taryba yra S. L. A. 
valdyba.

Vadinasi, fašistinės “Vieny
bės” telegramos nei kiek ne
apmulkino sveikai protaujan
čiu narių.

Mūsų Kybukas irgi atvirai 
muša į viena taška su “Vieny- 
be.*^

M. Staliirtionis kalbėjo apie 
savo teismo eigą Chicagos val
diškam teisme ir nurodė, kur 
brolis Gegužis buvo užsimanęs 
apkaltinti aštuonis razbainin- 
kystėj, įtardamas net revolve
rių turėjimą. Taipgi priminė, 
kad dar ’neišlyginta padaryti 
nuostoliai kuopoje per buvusią 
gildomąją Tarybą su “proku-| 
rojų” Bago^ium priešakyje iri 
p 'ūkų. Susirinkusieji
s i dolerius.

ruuiinuo ’nlltvor”-Bkait+Ėngai, 
nors oras buvo ir šiltas.

j Aukotojų vardai:
Į Po $5—K. Vaivada, J. Dek- 

snis, Laurušaitis, J. Lietuvnin
kas, A. Kiaulėnienė ir A.' J. 
Katkauskas; po $2—Petrušau- 
skienė, D. žerrieikis, J. Kar- 
sokas, Sarbinta, J. Kižius, J. 
Motiejaitienė, P. Basevičius, 
Balčiūnienė, A. Rutkauskas, J. 
Skeltis, Gurskis, K. Lapinskas; 
po $1—Kaliackas, K. Valan- 
tųkevičiuš, P. Sadauskas, P. 
Mieliauskas, A. Mieliauskas, 
Petrauskas, B. Pad ražas, J. 
Daugėla, A. Stočkus, Kruko- 
nienė ir A. Gaidis.

Aukojusiems pirmininkas iš
tarė širdiriga ačiū.

Vienas Delegatų.

Amerikos laivyno ba- 
orlaivis Los Angeles 
ketvirtadienį buvo iš- 

į Floyd Bennet Field,

Baliūnas Los Angeles per 
Naktj Kovojo su Audra

LAKEHURST, N. J. — Mil- 
žiniškas 
liūninis 
praeitą 
skridęs
netoli New Yorko, tikslu pažy- 
mėt tam tikras patriotiškas ce
remonijas. Grįžtant vakare prie 
savo hangardo, artinosi audra; 
pakilo smarkus vejas, kuris jo
kiu būdu neleido prlaivį nuleist 
žemyn ir įstUmt hangardan. Ke
lis kartus buvo bandoma suval
dyt milžiną, bet vėjas paimda-

Traukinys Užvažiavo ant 
Automobilio su Žmonėmis

Birželio 10 d. ties Strenčįum, ■ 
Latvijoj, įvyko didelė automobi
lio katastrofa. Sunkvežimis, 
kuriuo važiavo gastrolėms skra
jojamo teatro trupė, turėjo per
važiuoti geležinkelį, kuriuo visu 
greitumu ėjo keleivinis trauki
nys. Pamatęs traukinį, šoferis 
mėgino automobilį sulaikyti, ta
čiau stabdžiai pasirodė sugedę 
ir sunkvežimis visu smarkumu 
susidūrė su traukiniu. Susidū
rimas buvo toks smarkus, kad 
pradžioj sunkvežimis išlėkė į 
orą; paskui traukinys vilko jį 
apie 80 metrų, kol traukinio ma
šinistas sustabdė garvežį. Per

jie manė, kad New Kensing
tono atvykę aštuoni vyrai nu
vilks visą McKees Ročką pas 
save ir jų miestą panaikins. 
Bet vėliaus jiems buvo išaiš
kinta, kad ne miestą trauks, 
^et tik A. P. L. A. 2-rą kuopą. 

Kas laimės ir kokis bus su
sirėmimas, teks matyti piknike 
13 d. liepos, J. Amšiejaus fąr- 
moj.

Todėl visi vietos ir apielih- 
kių lietuviai nepraleiskite šios 

j pfogos, visi ir 'visos dalyvau
kite tame piknike. Nes būsi
te liudininkais, kaip A. P. L. 
A. 9-tos kuopos nariai vilks 
2-ros kuopos narius. , 

Newkensingtonietis.

Englisch, Ind.—Dana Ri- 
lienė pagimdė dvynukus. 
Nieko įstabaus, kai kas sa
kys. Taip, bet tais pačiais 
metais jau antri. 1929 m. 

; liepos 23 d. jai gimė dvy
nukai, kurie greit numirė, 
j Dabar gi, birželio 29 d., gi- 
'mė antri dvynukai.

ROCHESTER, N. Y.

Kaip visur, taip ir pas m<bs, 
susitikus darbininką, pirmiau
siai klausia: Ar dirbi? Jeigu* 
jis stato tokį klausimą, tai jau 
žinok, kad nedirba—bedarbis. 
(Į'tokių klausėjų mūsų mies
te yra labai daug, ypač kriau
čių išdirbystėje, kur jau antri 
lietai^ Wąip pt> dvi ar tris die
das dirba į savaitę ir tai dar 
jkuČiąsi gerai, jeigu tiek pada
lo. Mat, daugelis darbininkų

X visai jbe darbo.
• Bet mūsų brolis delegatas 

Amalgameitų konvencijoj iš- 
davė raportą “Darbo” redak
toriui, kad Rochesteryje kriau
šiai per metus išdirba po 60 
Savaičių.

J Turiu pasakyti, kad kaip 
v^šur, įtaip ir pas mus, Roches- 
tfcfryje, metai susideda tik iš 
52 savaičių, kurių tarpe dar 
randasi ir švėnčių. Bet iš kur 
gavo delegatas 60 savaičių, tai 
aš nežinau! O gal Kanadoj, 
kiį ko Amalgameitų kon-
vencija, kaipo šlapioj šalyj, 

kalendorius ir ten me- 
sudaro 60’ savaičių ?

: ; M. Pu.zevičiūs, geras katali-! 
viengungis, dirbąs kriau-|

‘Laisvės
Nedelioje, 6 dieną Liepos-July, 1930

KAIP VAŽIUOTI 1 “LAISVĖS” PIKNIKĄ
Directions for Automobiles Kaip Važiuot Automobiliais

Iš New Yorko (miesto va-From New York City, į 
cross the Manhattan Bridge žiuoti per Manhattan Bridge 
and ride down Flatbush1 (««?) ; pervažiavę tiltą, va- 
. , d .di žinokiteAveque to Prospect Park. - 
Ride through the Park to j žiavęs parką, 
Ocean Parkway till Bay'Ocean Parkway; priv^iavę 
Parkway is reached, then Bay Parkway, pasukite po 
turn to the right and ride dešinei ir važiuokit iki ga- ‘ 
down to the end of the lui. Pamatę vandenyną, 
road. Seeing the water, turn paaukite po kairei į Cropsey 
to your left to Cropsey Ave-| Avenue. Kada privažiuosi- 
nue, to the car tracks and! te gatvekarių “trekes,” tai 
that will be 25th Avenue. I tas ir bus 25th Avenue. 
There to the right will be' Ten ant kerčios, po dešinei, 
found Ulmer Patk. I rasite Ulmer Park.

žiuokite Flatbush Avenue 
iki Prospect Park. Perva- 

i žiavęs parką, pasukite į

. • ■■ ii . ' - ■ ; i .■ — ’ ‘ ■

Du Buęai Atvyksta iš Massachusetts. Juose

Apvažiuoja Laisves Choras iš Haverhill ir

Liaudies Choras iš Lawrence. Tie

Du Chorai Dainuos Bendrai, Va

dovaujami Pauliukaičio

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 
Coney Island train to 
Street, then change 
West End Line to 25th 
nue. From Uptown
York,' take Subway, B.M.T. 
Line, West End train, at 
Times Square and get, off 
at 25th Avenue. Theh walk 
to the right to the park.

the 
36th 

for 
Ave- 
New

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 Brooklyn© ir kitų dalių 
miesto geriausia Važiuoti iki 
Chambers Street stoties ir 
imti Coney Island ekspersą, 
persimainant ant 36th St., 
Brooklyne, 
patį traukinį ___
Express, Coney Island.

Kurie važiuosite kitais 
Coney Island traukiniais, 
tan ant 36th Street stoties 
persimainykite ant West 
End Express, Coney Island 
traukinio.

Čia gausite tą
-West End

Vietiniai — LYROS CHORAS, vadovaujamas 
Retikevičiūtės, ir AIDO CHORAS, vadovauja
mas šaknaitės—tai jau rengiasi itin rūpestin
gai prie “Laisvės” pikniko. Smagu priminti, 
kad “Laisvės” piknike dalyvaus ir SIETYNO 
CHORAS iš Newarko, vadovaujamas šalinai- 
tčs, ir BANGOS CHORAS iš Elizabeth©, vado
vaujamas Eremino.

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

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

DVI DIDELĖS PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTROS 
AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

BE PERSTOJO GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR

U1 m e i 't <
Pradžioje 25th Ave., Brooklyn

' ' ' , •

Parkas bus atdaras nuo 10 v. ryto; Muzika nuo 2 vai. dieną iki 12 nakčia
Įžanga 50 centų ypatai

4

PuslapU Penjrfa#.

VIETOS ŽINIOS

LIETUVIS GRABORIUS

MONTELLO, MASS.

No—

Miestas _

MONTELLO, MASS

MO VALANDOJ 
fiAŪKITtyS PA81

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ.
162 Broadway 

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

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

Už Neleidimą Didžiojo 
Alkoholinio Šmugęlio 
Nubaudė Valdininką

Nauji blaivybės “vykdymo” 
purvai iškyla viršun. Ligšioli
nis New Yorko blaivybės vy- 
riausiask viršininkas Maurice 
Campbdll atsisakė išduoti lei
dimus tūloms didelėms alaus 
ir degtinės kompanijoms, dir
bančioms alkoholį neva reika
lams medicinos ir pramonės. 
Nes ištikro tos kompanijos 
pardavinėjo alkoholį papras
tam gėrimui. Už tai, kaip sa
ko Campbell, jis tapo nubaus
tas, perkeliant jį iš New Yhr- 
ko į Bostoną.
į Tuo pačiu laiku federaįęs 
(centralinės) valdžios; grand 
džiurė kaltina | jį, kad jis ne
gana griežtai vykdęs blaivy
bę. ' ■ . *

Minimos alkoholio, kompani
jos šimtais tūkstančių dolerių 
rėni£. republikonų partiją. To
dėl, sulig Washington© repub
likonų valdžios, joms turėjo 
būt leidžiama laisvai pelnin- 
kąutis iš alkoholio. Bet, pa- 
baudžiant Campbellį, augštie- 
ji republikonai valdininkai pa-

kiša visai kitokią • prrežastp— 
kad jis nevykdęs kaip reikiant 
blaivybės įstatymo/

Prakeikta politikierių veid-. 
mainystė, su slaptu užgyrimu 
didžiojo šmugelio alkoholinių 
kapitalistų!

Advokatas Nusukęs 
200,000 Dolerių

Areštavo advokatą Max L. 
Kane’ą, 50 Court St., Brook
lyne. Jis, vienam žmogui tar
pininkaudamas pirkti žemę, 
nusukęs $1,700. Sulig kitų 
nurodymų, tas advokatas yra 
prigavikiškai apkirtęs savo kli- 
jentus ant $200,000.

Norintiejigr. 
?I A U SI O RA- 

ARN AVIMO IR

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 L

4 dieną Liepos-July.
Prasidės 1 Vai. po Pietų 4

Bus visokių žaidimų, lenktynių 
ir bus duodama dovanos.

Šokiai Prasidės 6 v. ir Trauksis iki 11:45 v. Nakties 
; ’ ,* ■ . < : į*

Liepos (July) 5—Šokiai nuo 8 iki 11:45 vaL. Naktie*.
Bus gera muzika—Kupkos orkestrą iš 8 kaval^ų* 
Vieta-r-savojoj parko svetainėj, šalia Winter :St. 

Montello,
Kviečiame visus atsilankyti. RENGIMO KOMISIJAI •

JOHN NAUJOKAS

PĘNKI METAI
. ALBINAS KUŠLIS, 4522 Bank St.,. Water

bury, Conn., atsako šiaip: Jau 5 metai, 
kaip Jūs, JOHN’S cigarus savo Restaura
cijoj užlaikau, ir juos visi giria, kad mą- 

, lonūs rūkyti.
Jurgine draugyste, Union City," Conm, 

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 Kliubas, 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. Adresuokit:

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

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO S ALGIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont Atmhm) 

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper >7H

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemiau s pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti

Vardas -----------

_ Street or Avenue

State-

J, O,
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PAJIEŠKOJIMAI

renu-

Bostono *

DAUBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Plėšikai ir Bedarbiai

A

Telephone: Stagg 440*

P ra

il

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Menkeliūniūtės Vakarienei F-. Stankūnas, pati k.
n . • ri a v - Į Menkehūmūtė, Aido Choro

na-

amin

Tel., 0783 Stagg

MALONAUS PASIMATYMO
PRANEŠIMAS MOTERIMS

ra
dę-

nuo 
par

keli au- 
į ‘Lais-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Skardusis tenoras M. Lebedeff, kuris dainuos 
K. Menkeliūniūtės išleistuvių vakarienėj.

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

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave, maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyt) J

! Sacco-Vanzetti Nužudymo
, Dienoj Šaukiama Masinė 
Demonstracija New Yorke

Tarpt. Darbininkų -
nimas, .organizacija, apginanti | žytinių, žaidimų ir tt.

PARSIDUODA 7 kambarių namas: 
dideli, 

(lyne, 
randavojami už $30. 
stow i 
25x150. 
$4,500. 
$6,000.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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. 1. 
Tel.: Jumper 6776

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u s < paveikslus 
Įvairiomis s p a 1- 
romis. Atnaujina 
senui ir krajavu* 
Ir sudaro bu 
naaerikoniSkaii.

TELEFONAS > 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės S i u o 

adresu:

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

J IEŠKAU kambario Brooklyno prie
miesčiuose, tykioj ir ramioj vie

toj, iš kur paranki transportacija į 
New . Yorką. Kambarys turi būti 
švarus ir šviesus, su geru įrengimu 
ir apšildymu atėjus žiemos laikui. 
Turintieji panašų kambarį, malonė
kite pranešti sekatnu adresu: E. P., 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

>156-8
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- 

jci patinka. . Parankiausia ma-

14,000 Vasarinių Studentų i
Į vasarinius kursus Colum-i 

bijos Universitete užsiregis- j 
truosią apie 14,000 studentų. :

PARSIDUODA 12 kambarių namas, 
Shecpshead Bay, vienas blokas 

jūros, visi' vėliausi įtaisymai; 
šiduoda pigiai.

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

153-8

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Svindulių Diagnoza
Gazą Anestetiką

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

, tik susitarus.

PARSIDUODA Great Necke bučernė 
ir grosemė, biznis gerai įdirbtas, 

lietuvių' apgyventoj vietoj. Jeigu no
ri, gali pirkti su namu arba vieną 
bizni, 
dokit.
klauskite telefonu: Greąt Neck 1686, 
arba kreipkitės po num. 100 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y. 153-?

Labai gera proga, pasi'nau- 
Del platesnių informacijų

šviesūs kambariai ir mau- 
Ant antro floro kambariai |

Namas geram j 
ir geroj apielinkčj; lotas 

Kaina $6,500; mortgidžiaus | 
Perkant cash, atiduosiu už 

Kreipkitės po num. 219 Nor
wood Ave., Brooklyn, N. Y. 154-6

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVABROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ įstaiga
Sales del . Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. , ♦/

kainos Prieinamos. i

teismus, kaip
valstijoj, kur

mes patarnausime kuogeriausia. >
KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00
Nudažom žilus plaukus ir sugar* 

biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu: ?

578 GRAND STREET .
Prie Lorimer JSt., šalia* Aptiek 

BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Klimo 
Karlono, apeina iš Skrelių kaimo, 

Marcinkonių parapijos, Vilniaus rė- 
dybos. Meldžiu jį p«itį atsišaukti ar
ba kas žinote malonėkit pranešti. 
J ieško M. Vainauskienė, po tėvais 
Grigiūtė. Antrašas: M. ’ Vainauskie
nė, 55 Miami St., Nashua, N. H. 

y 156-9

Fotografas Klostavo 
Automobilių Laisnius

Sronxe suimtas Benj
Reisman, fotogra'fasj kuris au
tomobilistams dirbo ir parda
vinėjo falšyvus “laisnius.” To- tenoras M. Lebedeff; M. Bu-I 
kiais “laisniais” ypač naudo
jasi vagys ir plėšikai.

PARDAVIMAI
PARDUOSIU Restoraną arba priim 

siu partnerį j restorano biznį. Ga
Urna padaryti gerą pragyvenimą i nį, .
dviem. Vienam perdaug darbo. ; tyli vakare, po 6 valandai. Įstaiga
Kreipkitės po num. 41 Meserole St., I randsi po num. 32 Scholes St., Brook-
Brooklyn, N. Y., 156-8 j lyn, N. Y. 155-7

VIDURIAI UŽKIETEJf
- Kendrick’s Herb Laxa five yra Padaryta ii 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir už 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems, 
na . . '.............................................. 60c, per paltų

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
, P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y
Kamp. N. 4-to s gat. Tel., Greenpęint 2017-2360-3514 
likirpkit iį skelbimą ir prisiųskit karta su užsakymu

minių demonstracija| Miesto Iždo Begėdiški
Square aikštėje; pro-l

O:’’*

Naujosios Anglijos Balsai 
Apie Važiavimus į Metinį 
“Laisvės” Pikniką
' Naujoji Anglija žada nepa
siduot kitoms kolonijoms kas 
hnk dalyvavimo “Laisvės” ] 
hike. Connecticut ir Massa
chusetts draugai bei “Laisvės” 
rė\nėjai ketina pristatyt net 
didesnę kvotą svečių į pikni
ką, negu kitos kolonijos, esan
čios už šimtų mylių nuo Bj’ook- 
lyno.

Drg. A. Taraška iš 
rašo:

“Iš Bostono rengiasi 
tomobiliai atvažiuoti 
vės* pikniką. Kiek teko suži
noti, rengiasi važiuoti draugai 
Niukai, Stakauskas, Traupys, 
Smilgaitė, Taraškai, Kubiliū
nas, Sekas ir kiti.

“A. Taraška.”
Drg. E. K. Zitkienė iš Wind

sor, Conn., raportuoja:
“Mes rengiamės atvažiuoti į 

‘Laisves’ pikniką; iš Hartfordo 
taipgi rengiasi nekurie važiuo
ti. Norėtume užvažiuoti ir įi 
‘Laisvės’ redakciją pasižiūrėti, 
jeigu bus proga; taip pat turiu 
reikalo susitikti su L. Darbi
ninkių Susivienijimo centro na
rėmis, organizacijos reikalais. 
Bet kai kurie, norintieji užva
žiuoti į ‘Laisvės’ įstaigą, sako, 
kad jeigu ‘Laisvės’ štabas bus 
užšventęs šabą arba visas išsi- 
ktaustęs į Ulmer Parką, tai ką 
veiksi redakcijoj ?

“Zitkienė.”
Redakcija užtikrina, kad 

“Laisvės” įstaiga nebus ištuš
tėjus, ir kviečia visus svečius 
užsukti į savo dienraščio butą.

\ gą Darbo Unijų Vienybės Ly
gos pikniką, rugpjūčio (Au
gust) 3 d., sekmadienį, Pleas- 
ant Bay Parke. Jis rengiamas 

M J Lygos bendrai su Maisto Dar- 
ibininkų Industrine Unija, kai
riąja Adatos Darbininkų Uni
ja, Audėjų Unija ir Jūrininkų 
Industrine* Unija. t

| To pikniko programa susi- 
Apsigy-! darys iš prakalbų, sporto var- 

Besi- 
pik- kovojančius darbininkus prieš ruošiant į šį pikniką yra proga 

■...................... * pareiga pagelbėti '“Labęr
savaitiniam organui 

Darbo Unijų Vienybės Lygos. 
To laikraščio reguliarė 
mcrata metams yra $1.51); kai
na tikieto į minimą pikniką— 
50c. Bet kurie, pirkdami ti- 
kietą, užsirašys ir “Labor Un
ity,” tai gaus ir šį laikraštį 
metams ir tikietą į pikniką už 
$1.35 išviso. Mes labai pata
riame pasinaudoti tąja proga. 
“Labor Unity” yra įdomiausias 
savaitinis žurnalas su raštais 
tiesiog iš kovos lauko ir 
gausybe fotografinių ir pieštų 
paveikslų, vaizduojančių imty
nes darbininkų su kapitalistais 
ir nušviečiančių pamatinius 
reikalus darbininkų klasės.

miesto iždo parėmimui' bedar
bių ir jų šeimynų. Bet tas pats 
Walkeris nesidrovi užtvirtinti 
specialiai leidžiamus įstatymus 
naudai pilvūzų, augštų valdi
ninkų, ir dar nesidrovėdamas 
deklamuoja, kad “darąs šven
tą teį^vbę.”

Tokius dalykus priminkite 
šioje rinkimų kampanijoje; 
stokite už Komunistų Partiją, 
kuri viena tesirūpina darbinin
ku reikalais;

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla ...

SLA S3 Kuopos Pusmetinis 
Susirinkimas Liepos 3 d.

S. L. A. 83 kuopos pusmeti
nis susirinkimas įvyks 3 d. lie
pos. “Laisvės” svetainėje, 46 
Tėn Eyck St., Brooklyne.
Hžia £ vai. vakare.

kapitalistinę “teisdarystę,” pa- ir 
skyrė masinėms demonstraci- Unity, 

(joms rugpjūčio 22, kaip dieną 
sukaktuvių nuo nužudymo 
(1927 m.) Sacco ir Vanzetti. 
Tose demonstracijose susi
jungs minių protestai ir prieš 
naująsias - kapitalistų žmogžu
dystes, prieš valdiškus polici
nius budelius, kurie dabar už
mušė New Yorke negrą darbi
ninką Alfredą Luro (Levy) ir 
meksikietį darbininką Gonza- 
lesą, kurie buvo nariai Ameri
kos Komunistų Partijos. Ma
sinėse rugpjūčio 22 d. demon
stracijose taipp pat bus kelia
ma pasmerkimo ir kovos pro
testai prieš Amerikos Darbo 
Federacijos niekšus, kurie Chi
cagoj nudėjo H. Weizenberga.

New Yorke tą dieną įvyks 
darbo 
Union 
testuos ne tik prieš tiesioginius 
žudymus, bet ir prieš mirties 
reikalaujančius darbininkų or
ganizatoriams 
kad Georgijos 
gręsia elektros kėdė šešiems 
mūsų darbuotojams; prieš il
gamečius nuteisimus kalėji- 
man, sulig kurių tapo įkalinti 
trims metams drg. Fosteris, 
Minoras, Amteris ir Raymon- 
das, delegatai 6 d. kovo be
darbių demonstracijos; prieš 
kapitalistinę teisybę, kuri de- 
sėtkams metų nusmerkė kalė- 
jiman devynis organizuoto.]us 
taukų ir daržų darbininkų Ca- 
lifornijoj; protestuos ir prieš 
tūkstančius kitų areštų, prieš 
abelnai žiaurėjančią reakciją; 
ir paskleis obalsius tokiai ma
sinei kovai, kuri vestų darbi
ninkus ir bedarbius prie lai- sybė. 
mėjimo.'

Nušautas ant Šaligatvio
Nežinia koks kriminalistas 

nušovė ant šaligatvio stovėjusį 
dar nežinoma vyra, ties
E. 18th St., New Yorke, šo- 
vikas automobilyj pabėgo.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI* * 
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Pernai miesto majoras Wal
keris per savo sėbrus valdyboj 
pasikėlė sau metinę algą nuo 
$25,000 iki $40,000. Dabar, 
užvakar džiazzinis Walkeris 
pasirašė bilių, kūriuom pride
dama $519,000 algos į metus 
miestinių teismų teisėjams ir 
daugiau kaip šimtui politikie
rių, tarnaujančių miesto valdy
boj. Prie dvylikos ir penkio
likos tūkstančių algų prideda
ma dar po penkis ir daugiau 
tūkstančius tiems dykaduo
niams, kurių daugelis, be to, 
dar šienaujasi riebiausius ky
šius.

Ir tą nutarimą pasirašyda
mas, majoras dar begėdiškai 
pareiškia, kad “padaryta tei- 

Kuomet pusė miliono 
bedarbių mieste badmiriauja 
ir nežino, iš kur gaus duonos 

i, majoras Walke
ris į reikalavimus jiems pašel- 
pos atsako, kad “nėra tokio į-į 

Vienas iš praktikinių mūsų statymo,” sulig kurio galima j 
darbų—tai padaryt pasekmių-i būtų skirti bent vieną dolerį iš 

f

visi nariai ir narės, dalyvauki---------------------------------------------------------

)įiame susirinkime bus duo- DdHlO UnijŲ VlCliybČS Ly^OS šiupinį rytoj 
damas kuopos vaidybos p«s- Piknikas ir “Labor Unity 
metinis raportas jos darbuotes,! J
taipgi raportas .delegatų iš S 
L. A. seimo Chicagoj. Todėl• J . ••• 1 -T- -------------------------- ------- * - T- - -

te susirinkame ir išgirskite
portus kuopos valdybos ir 
legatų.

Taipgi atsiveskite naujų
rių prisirašyti prie S. L. A. 83 
kuopos.

J. Kairys, Sekr.

Dainuos ir Elena Aušriūtė
Aido Choro ir Darbipinkių 

Susivienijimo 1 kuopos rengia
moj vakarienėj, šeštadienį va
kare, liepos 5 d., “Laisvės” 
svetainėje, pažymėjimui drg. 
K. Menkeliūniūtės išleistuvių į 
Italiją, siekti tolesnio dajnos 
mokslo, bus išimtinai gera mu- 
zikalė programa, nekalbant 
jau apie gardžius valgius.

Dainuos pagarsėjęs rusas'mos, bus nepaprasta.

’ Merginų Sekstetas, Radio i 
Kvartetas ir Elena Aušriūtė; j 
tikimasi, jog dainuos dar ir., 
visas Aido Choras.

Patartina įsigyt tikietus iš- 
anksto, atsimenant tūlas neto
limoj praeityj vakarienes, į- 
vykusias “Laisvės” svetainėj, 
kur pasivėlavusiems pritrūko 
tikietų bei vietų. O ši vaka
rienė, kaip matote iš progra-

PLA1INKIT 
“LAISVĘ”

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel.: Midwood 6261

Aidiečiai Great Necke
1 Pereitą sekmadienį, 29 d. 

birželio, • Bayside, , Flushing 
Gardens giraitėj, buvo A. L. 
D. L. T>. 72 kuopos piknikas, 
kuriame aidiečiai, vadovauja
mi.’ Šalinaitės, dainavo. Nu- 
važiaVus aidiečiams į Flushin- 
gą,’ pribuvo penki draugų 
greatineckiečių automobiliąi ir 
nuvežė išvažiaviman. Gamti
niu atžvilgiu vieta graži: su
pasi, dvynio j & augšti lapuotie
ji medžiai, kurių šakose čiulba 
paukšteliai.

Padainavus • aidiečiams ke
letą dainelių, ot, štai, tuojau 
tie svetingi ir draugiški Great 
Nocko bolševikai pavaišino 
choristus gardžiais sūrio ir 
mėsos “sandvičiais”; buvo 
gardaus ūkiško’ pieno, kurį 
“nątųralistai” , apsilaižydami 
maukė. Visi aidiečiai, kurie 
tik buvo greatneckiečių išva
žiavime, jaučiasi, taip sakant, 
Dasitenkinę ir dėkingi savo 
kaimynams už .draugiškumą ir 
vaišeą, . į į.

Stasys Paterleno.

J. LeVANOA
(Levandauskas)

GRABORIUS
> (Undertaker) '

107 Union Avenue 
(Arfa Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

i ■ f 8 <>'l'
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