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Darbininkai Visų šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re- 

tėžius, o Išlaimėsite Pasaulį!

Philadelphijos Lyros Chore 
ne viskas eina tuo keliu, kurį
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Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII
nustato darbininkiškų organi
zacijų principai. Skūpumas 
aukomis ir dalies Uždirbtų dar
bininkų centų praleidimas vien 
tik palinksminimui tų jaunuo
lių, kurie laikosi chore, nėra 
pateisinamas.

Nesenai panašus dalyki] sto
vis buvo Worcester, Mass. Ai
do Choro atsisakymas daly
vauti tarptautiniam Pirmosios 
Gegužės apvaikščiojime sukė
lė smarkias diskusijas ir dar
bininkiška visuomenė turėtų 
daryti tokį spaudimą ir Phila
delphijos chorui.

Kazokai, Milicija Taiko SLA 83 KUOPA UŽGYRE PAŽANGIŲJŲ
Automobilių Streiko 

Demonstracijas
DETROIT, Mich.—Chrys

ler automobilių kompanija 
nutarė nukirst 10 nuošimčių 
uždarbius 
kams.

FLINT,

savo darbinin-

Kurie Negirdi Ausimis, STALINO RAPORTAS VIENBALSIAI
DELEGATU IŠRINKTĄ PILDOMĄJĄ 

TARYBĄ, KAIPO LEGALIŠKĄ
Galės Girdėt Muziką

Augščiausia Prieglauda Lie
tuvių Amerikoje — pašelpinė 
organizacija—daro progresą. 
Su kiekvienu bertainiu finan
sinė atskaita daro gerą žings
nį su kapitalu pirmyn. Mini
moj organizacijoj sutikimas 
bei pavyzdingas kuopų bei pa
čio A. P. L. A. centro veiki
mas džiugina kiekvieną narį.

Tačiaus rytinėse valstijose 
minimos organizacijos kuopų 
mažai yra ir mūsų darbinin
kiškų organizacijų veikėjai tu
rėtų pagalvoti, kad kiekvie
noje lietuviais apgyventoje ko
lonijoje suorganizuoti A. P. L.

kuopą.

Mich. — 1,800 
demonstraciniai 

pikietavo užstreikuotą Fish
er Body automobilinį fabri
ką, kur darbininkams buvo 
pusiau nukapota uždarbiai. 
Valstijos kazokai ir polici
ja išdaužė streikierių 
mopstraciją ir areštavo

cle-

>. L. A. suskilus ir viršūne- 
pasilikus nelegalei pildoma- 
tarybai, ten bus visų galų 
lūdimas. Tie advokatai ir 
ierėliai pasiliks generolai be 
i jos.
•ogresyvių darbininkų pusė
• advokatų pagelbos moka 

teises, kaipo narių, ap-
. Jie išaugino visą eilę 
nizacijų—tai mokės tvar-i 
j ir’Susivienijime!

Sovietų Prekyba su
Amerika Sumažėjo

WASHINGTON.—Ameri- 
kos fabrikantai susirūpino 
sumažėjimu prekybos tarpe 
Sovietų Sąjungos ir J. V. 
Šiais metais, palyginamai, 
SSSR daug mažiau pirko 
įvairių daiktų J. V., negu 
pereitaisiais ‘metais. Tuo 
pačiu sykiu, Sovietų preky
ba su Anglija ir Vokietija 
smarkiai pakilo. Štai keli 
pavyzdžiai:

Šių metų sausio mėnesį 
Sovietai pirko J. V. už $12,- 

1420,000 įvairių daiktų, o ge- 
• gūžės mėnesį tik už $3,098,- 
000. Birželio mėnesį— dar 
mažiau. y

Iš Anglijos Sovietai pirko 
—pradedant spalio men. 1 
d., 1929, ir baigiant kovo 
mėnesiu, 1930—už $44,163,- 
000, kuomet per tą patį lai
kotarpį 1928-29 metais—tik 
už $19,746,000.

Šis Sovietų žygis išaiški-

esmagu, bet turiu primin
ti, kaU" mūsų tarpe yra savo 
rūšies šiaudadūšių, aiškiau—ge
rų laikų jieškotojų. Tokiais 
vadinu, kurie nuvyko į So
vietų Sąjungą, kad tuč-tuojau 
gyventi be vargo bei pasida
ryti taip, kad nusivežus kapita
lo būtį galima gyventi gerai, 
išnaudojant kitus. Bet visi to
kie, kurie taip mano, turi at- 
siminti, kad Sovietų Sąjunga nama tuo, kad Anglija už- 
nėra (šventa fašistų Lietuva ir, I 
kad nusivežęs kapitalo, nebūsi 
biznierius ir kitą neišnaudosi. 
Tačiaus yra ir tokių, kurie 
parvykę kalba visiškai skirtin
gai nuo tų, kurie važiavo savo 
asmeniškais tikslais. Jie sa
ko, kad šalis daro progresą ir 

darbininko uždarbis su
' kiekviena diena kyla. Pavyz

džiui, drg. Aleknavičius fak
tais sumuša tokių Paskačinų 
plepalus.

Drg. Aleknavičius šimtą sy
kių geriau sutinka gyventi So
vietų Sąjungoj, negu fašistinėj 
Lietuvoj. Jisai sako iš tikro 
patyrimo, kad vykdamas iš So
vietų Sąjungos į Ameriką, bu
vo sustojęs Lietuvoje daugiau 
mėnesio laiko ir sutikęs tą 
žmogų, kuris delei sąvo neap- 
galVoto tikslo iš Sovietų Są- 

t.jungos jiuvyko į Lietuvą ir da
bar daro visas galimybes, kad 
tik sugrjžus j Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjunga nėra prasi- 
skolinuš Svetimom valstybėm, 
kaip kad Lietuva, kuri turi už
stačius, visus gamtos turtus ki
tų kraštų kapitalistam. Sovie
tų Sąjungos žmonės kartais tu
ri skūpiaus gyventi, kad galė
jus atstatyti sugriautą šalį, bet 
už tai jų rytojus užtikrintas.

Priimtoj Rezoliucijoj Pasižada Vesti Kovą Prieš Reakcionie
rius; Nutarė Pasilaikyti Mokesčius Kuopos Iž«|e, Kol Pa
aiškės Dalykai

I J . 

Liepos 3 d., svetainėj po 
num. 46 Ten Eyck St., Brook- 
lyne, atsibuvo 83 -kuopos su
sirinkimas. Nepaisant, kad 
smarkiai lijo, tačiaus į susirin
kimą atėjo virš šimto narių. 

Svarbiausias šiame susirinki
me klausimas buvo, tai rapor
tai iš SLA 36-to seimo, Chica
go, Ill.

Drg. R. Mižara, delegatas, 
išdavė platų raportą, nurody
damas, kas dėjosi SLA seime 
Chicagoj. Nurodė, kad kaip 83 
kuopos delegatai, taip visi ki

lti pažangieji delegatai neturė
jo jokios minties apie Susivie
nijimo skaldymą, bet reakcio
nieriai, kurie iki šiol buvo Su
sivienijimo viršūnėse, suskaldė 
Susivienijimą, policijos pagel
ba brutališkai išmėtydami su
virš 200 legališkai išrinktų de
legatu] vien tik už tai, kad jie 
reikalavo opozicijos žmogaus 
į mandatų komisiją, nes pono 
Gegužio paskirta mandatų ko
misija delegatai negalėjo pasi
tikėti, kadangi, susirinkus į,reikalavo seimą pradėti vėl iš 
seimą, paaiškėjo, jog be jokio! pradžios ir priimti mandatų 
pamato yra ant vietos sudary-1 komisijon vieną iš pažangiųjų 
ta skundai prieš arti 40 pa- 
žangiųjų delegatų.
Reakcionieriai Buvo Pasirengę 

Skaldyt SLA .
Nurodė, kad reakcionieriai 

jau buvo pasirengę šiame sei
me suskaldyti Susivienijimą, 
nes jų vadas, p. Bagočius pir
ma delegatų išmėtymo pareiš
kė Andriuliui, Mizarai ir ki
tiems: “Nepaisant, ką jūs, vy
rai (reiškia, pažangieji dele-

gatai), darysite, jūs vis tiek 
sekančiame seime jau nebū
site. Mes su jumis apsidirbsi
me.” Tai buvo reakcionieriuj 
planų išdavimas. Tie darbi
ninkų priešah jau buvo nu
sprendę' suskaldyti Susivieniji
mą. \

Kuomet^p. Gegužis ir jo pa
sekėjai policijos pagelba išme
tė -iš Lietuvių Auditorijos su
virš 200 legąliškai išrinktų de
legatų, tai išmestiems delega
tams kito išėjimo nebuvo, kaip 
tik susirinkt į kitą svetainę ir 
svarstyt, ką daryti. Išmestieji 
delegatai susirinko į Meldažio 
svetainę. Nepaisant, kad daug 
delegatų policija ir mušeikos 
brutališkai sumušė, daugelį 
suareštavo; nepaisant to žiau
rumo, kokį reakcionieriai pa
rodė Lietuvių Auditorijoj, su
sirinkę delegatai į Meldažio 
svetainę stojo už organizacijos 
vienybę ir nusprendė atsišauk
ti į teisėtus delegatus Lietuvių 
Auditorijoj, kad vėl kartu su
eiti ir tęsti seimą bendrai, tik

delegatų, M. Bacevičių. Į tai 
negavo oficialio atsakymo iki 
paskirto' laikot Todėl, nuspren
dė laikyti atskirą seimą; pasi
skelbė legališku seimu; padarė 
naudingų nutarimų Susivieniji
mo labui;1 išrinko 'pildomąją, 
tarybą; nutarė' ..užvesti bylą 
prieš nelegališką pildomąją 
tarybą, išrinktą Lietuvių Au
ditorijoj, atgriebimui Susivie
nijimo turto ir tt.

(Tąsa 2 pusi.)

Sallisaw, Oklahoma.—Su
pykęs ant savo tėvo, kam jį 
taip mušė, Eliją Dentonu- 
kas, 14 metų amžiaus vai
kiščias, pasiėmė revolverį ir 
tėvų nušovė vietoj.

mezgė su Sovietais diploma
tiškus ryšius, o Amerika dar 
vis nepripažįsta Sovietų vy
riausybės. Kita, sakoma, A- 
merikos kapitalistai parei
kalavę daugiau rankpinigių 
iš Sovietų, parduodant pre
kes.

Gal būt vyriausia priežas
tis bus pirmoji. Prie jos 
galima pridėti tas provoka
cijas, kurias Whalenas ir ki
ti kapitalistų bernai darė 
prieš Sovietus ir jų įstaigas 
šioj šalyj.

Geneva. — Pasak Tautų 
Sąjungos pranešimo. Jung
tinių Valstijų^ imigrantai 
kas metai išsiunčia į Europą 
savo giminėms $230,000,000 
paramos. - - • i ■ ■
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KLAIDOS PATAISYMAS
Vakar dienos “Laisvėje,” 

straipsnyje apie SLA • pasko
las (pirmiam puslapyj), 
kalbant apie ? Waterbury 
duotas paskolas, tarpe kit
ko, pasakyta: “...už minė
tą nuosavybę Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje, 1929 m. 
pabaigoj buvo nesumokėta 
nuošimčių $2,879.117...” Tu
rėjo būti, “... nesumokėta 
nuošimčių $2,879.17...” Klai
da įvyko spaustuvėje.

“L.” Redakcija.

25 Tūkstančiai Darbininkų Lydėjo Draugo 
Gonzalez Kūną Demonstracijoje

tose brutališkai puolė darbi
ninkus.

1 Policija apstumdė keletą 
darbininkų išlydint lavoną 
iš vietos.

Apie 10 vai. prie lavono 
buvo išreikšta pagarba žu
vusiam draugui ir pasmerk
ta policijos brutališkumas.

Išlydint . lavoną, benas 
griežė laidotuvių maršą ir 
‘ftnternacionalą.’- Demons
tracija tęsėsi per suvirs aš
tuonis ‘blokus.! ^Demonstra
cija ėjo' Lenox 1 Avenue, nuo 
125 gdtvesjiki 115 gatvės; 
Ten! pasukta į 115 gatvę, de
monstruota pro namą, kur 
nužudytas darbininkas įgy
veno. ' Apsukus vieną bloką 
aplink vėl sugrįžo į: Lenox 
Ave., ir maršavimas tęsėsi 
iki 111 ir Į10 gatvių ir 3rd 
Avė; Ten demonstrantai 
sustojo. Minia susidarė iki

Penktadienį, 4 d. liepos, 
New Yorke, suvirš 25,000 
darbininkų dalyvavo drg. 
Gonzalo Gonzalez laidotuvių 
deihonstracijoj. Kaip jau 
Žinoma, pereitą antradienį 
policija nušovė drg. Gonza
lez, brutališkai užpuldama 
išdraskyti komunistų susi
rinkimą ant gatvės.

Nuo 7 vai. iki 9:45 vai. 
ryto didelės eilės darbininkų 
ėjo pažiūrėti .lavono if pa
skutinį kartą atsisveikinti; 
su pasišventusiu kovotoju, 
žuvusiu klasių kovoj už dąr-^ 
bininkų reikalus.’ Prie lavo
no buvo daug 4 gėlių nuo 
įvaįrių darbininkų, ęrganiza- 
cijų. I i • ’ i ■ . 
. Lavonas buvo pašarvotas 
Komunistų Partijos sekci
jos , svetainėj, 308 Lenox 
Ave., netoli 125th- St., Toj 
apielinkėj minia buvo užsi-j 
grūdę šalygatviai per suvirš 30,000; Ten buvo prakalbos, 
keturis blokus. ! Policija ne- Kalbėjo šeši kalbėtojai nuo 
leido miniai išsilieti ant^at- įvairių darbininkiškų, orga- 
vių. Buvo daug policijos; nizacijų. Toj milžiniškoj,
policija ir čia parodė savo | darbininkų minioj viešpata-, 
brutališkumą. Keliose vie- ivo kovos ūpas, entuziazmas

ITHACA, N. Y. — Bir
želio d. 'čia profesorius 
Frederick Bedell iš Cornell 
Universiteto fizikos depart
ment© rodė savo įdomų me
chanišką įtaisą, su kurio pa- 
gelba 'kurčiai gali girdėti 
muziką. Tie, kurie negirdi 
ausimis, su pagelba to įtaiso 
gali girdėti muziką per dan
tis.

Toj parodoj buvę asmenys 
klausėsi muzikos tuo nauju 
įtaisu: įsikandę dantyse 
tam tikras plonytes medines 
trobeles, nusmailintas vie
nam gale; vienas jų galas 
buvo prijungtas prie vibra
cijos (virpėjimo) mechaniz
mo, o kitą galą klausytojai 
laikė savo dantyse.

PRIIMTAS; REIKALAUJA, KAD 
DEŠINIEJI PASITAISYTŲ

Sovietų Sąjunga Padarė Didingą Progresą Socialistinėj Kū
ryboj, ko Nenori Matyti Dešinieji Nusiminėliai; Jie Turi 
Pasitaisyt Ne Vien žodžiais, Bet Darbais i. i
MASKVA.—Besitęsiantis 

Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos kongresas vien
balsiai užgyrė J. Stalino po
litinį raportą, kurį jis pa
tiekė pradžioj kongreso. 
Pirm priimsiant rezoliuciją, 
užginančią raportą, Stali
nas pasakė trumpą prakal- 
bėlę, atsakinėdamas į tūlus 
klausimus, iškeltus laike jo įkalbėti, pasisakyti klystu 
raporto diskusavimo.

Šitame kongrese dešinieji 
partijos lyderiai, kaip Ug- ^ikia parodyt?savo darbais 

, lanovas, Rykovas, Tomskis - - -

munistų Partija tik nori, 
kad jie išsižadėtų savo klai
dų, pataisytų poziciją, pa
kreipdami ją į tikrą bolšę- 
vistinę—partijos — vagą ir 
dirbtų drauge sn milionais 
kitų revoliucinių proletarų 
budavojime socializmo.

Bet žodžių, nurodė Stali
nas, nepakanka. Gražiai pa-

bile kas gali ir. tas kuoma- 
žiausiai lėšuoja. Norint pa
sitaisyti, reikia darbuotis,

Tasai įtaisas susideda iš ir kiti, taipjau sakė pra- esant, • bols®v!kal.s- J?®!3’ 
’ i • •• .pereitais metais tie desime-virpėjimo elemento, apsup

to gurnu ir prijungto prie 
vielos, kuris gali būt pri
jungtas prie balso išdavimo 
įtaisų (sound reproducers) 
bile krutamu paveikslų teat-, 
re arba prijungtas prie ra
dio namuose. Visas tas me
chanizmas biskį didesnis ne
gu vidutinis obuolys; teat
ruose gali būt pritaisytas 
užpakaly kėdės.

Išrądėjas parode, kad mu
žiką, beveik negalima nu
girsti normališko žmogaus 
ausimis, gali aiškiai būt gir
dima per’dantis. Klausyto
jas virpėjimo mechanizmą 
laikė savo lūpose ir garso 
virpėjimai, perduoti per mi
nėtą trūbelę, perėjo tiesiog 
į girdėjimo nervus per kau
lus. Ausų būbneliai nerei
kalingi. ' •

Profesorius Bedell sake, 
kad tik tuomet nebūtų gali
ma girdėti per dantis, jeigu 
girdėjimo nervai būtų su
gadinti. ♦

Tuo būdu kurčiai galės 
girdėti muziką.

Prigėrė Nemune 
Su Vežimu

Birželio 4 d., 16 vai. 10 m., 
sunkvežikas Petrauskas, gy
venęs VIII forte, ties buvu
siu Aleksoto tiltu, Prieplau
kos Kranto gatvėje, Nemu
ne girdė ąrklį, bet sykiu su 
arkliu įvažiavo Nemuno gel
mėn, ir nuskendo. Vežiko 
Petrausko ląvonaš iš van
dens jau išgriebtas.

Windsor/ Canada.—Vieti
niai piliečiai smarkiai užsi
rūstino ant J. V. valdžios, 
kurios inspektoriai andai 
neįsileido kelių dešimtų ka
nadiečių važiuoti į J. V. pu
sę, kur buvo suruoštas pik
nikas. Duoda skundą.

kovoti prieš policijos bruta- 
l'iškumą, prieš kapitalistinę 
sistemą.

Demonstracija tęsėsi apie 
dvi valandas laiko.

kalbas kuriose jie aiškino |j5 drauga5 to neįrodS;.. jie 
savo klaidas. Jie atvirai gak- vienaip, o darė kitaip.• v • *1 • • DelIXC V1V1 loti M VIcaJL V IXlUCVAMepries visą kongresą pnsipa- Jie sakgsi vyJlinsią „artijos 
žino klydę, priešindamiesi linij Q kuQmet re^jo 
greitam penkmetinio plano trukdg-
yykmimui Jie. prisipažino Jei panašiai jie elgsis ir 
kenkę partijai ir visai pro- ateit je tai ival0( žinbįi 
Lt Partija pasielgs su jaĮk,.

griežtai, kaip pridera: jie 
atsidurs už partijos sienų.

Šis pareiškimas ir ta 
kryptimi rezoliucija buvo_ 
priimta vičnbalšiai ir entu-^ 
zižstiškai, kas paliudija vie
ningumą komunistų parti
jos ir laikymąsi jos griežto 
leninistinio-marksistinio ke- 
lio žygiavime socializmo kū
rybos linkui.

vykinimui. Jie prisipažino

abejojimais ir trūkčiojimais, 
kas padėjo buožėm ir ki
tiem buržuaziniam gaiva
lam drąsiau kelti savo gal
vas prieš proletariato dik
tatūrą.

Į tąsias jų kalbas Stalinas 
davė atsakymą, pažymėda
mas, kad niekas nenori de
šiniųjų, kaipo tokių, 
skriausti ir “nakinti”. Ko-

ŽINiy-ZINELES
Londonas.—Indijos davi

niai sako, kad tūkstančiai 
nacionalistų pasekėjų de
monstruoja aplink kalėjimą, 
kuriame tupi įkalintas indu- 
sų nacionalistų kongreso 
pirmininkas Nehru.

Australija.—Iš čia į Jung
tines Valstijas 1929 apskri
tais metais išvyko nuolati-

Jei panašiai jie elgsis ir

IŠ LIETUVOS
Sukapojo del žemės

Iš Rokiškio gauta žinia, 
kad birželio 7 d. Karolis Na
kas su žmona Elzbieta iš 
Kamajų valsčiaus Milkūnų 
kaimo užpuolė Aleksą Proę- 
kį, su kuriuo nuo seno gin
čydavosi del žemės padalini
mo. Atėję ir šį kartą ėmė 
bartis. Tada Nakienė pa
stvėrė kirvį ir juo perskėlė

niam apsigyvenimui 321 as-lPročkiui Salv»
muo, o iš Jungtinių Valsti- i 
jų į Australiją per tą patį 
laiką įkeliavo nuolatiniam 
apsigyvenimui 335 asmenys.

.... ...... <
Kanada.r—Iki gegužės mė

nesio 31 d., 1930, tarpe Ka
nados federalės valdžios ir 
tūlų transportacijos (va
žiuotos) kompanijų buvo pa
daryta Nutartys, sulyg ku
riomis kompanijos gabenda
vo iš Europos imigrantus. 
Nuo minėtos dienos kiekvie
na provincija atskirai rūpin
sis tuomi% Sutartis nebus 
atnaujintaf
Mikui Petrauskui 
Paskirta Pensija

Grįžtančiam iš Amerikos 
lietuvių kompozitoriui Mi
kui Petrauskui paskirta 
pensija po 500 litų mėnesiui 
ligi gyvos galvos.

Užspaudė Malkos
Birželio 6 d. Alovės vals

čiaus Sabadėlės kaimo (A- 
lytaus apskr.) gyventojas 
Petras Šareika vežė popier* 
malkes.

Bet Varčio miške Režimas, 
apvirto, o pats šeimiriiitkas 
pakliuvo po malkomis. Tos 
jį mirtinai užslėgė, neą pa- 
gelbos šauksmų niekas ne* 
išgirdo. Tik vėliau žmonės 
rado jį negyvą po nuvirto
siomis malkomis. 1

Pasikorė Botagu
Tvėrių valsčiaus Lorubų 

kaime ūkininko Šapalo 14 
metų piemenukas Vęnckus, 
visus išleidęs į bažnyčią, nu
ėjo į pirtį ir ten po balkiu 
botagu pasikorė. Del ko 
korėsi—nežinia.

Kiekvienas Didžiojo New Yorko Lietuvis Darbininkas ir Darbininke Kviečiami Atsilankyti Dienraščio “Laisves” Piknikan, Li epos 6 d. Ulmer Parke. 
> Piknikas Įvyk, Nežiūrint kokisBūt ų Or as. Puikus OrkestrasSokiamŽavejanti Koncertinė Programa!
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ŠUNIŠKAS “DRAUGIŠKUMAS”
Anglų admirolai Jellicoe ir Beatty su dumblais mai

šo: sutartį, kurią išdirbo diplomatai Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Japonijos laike konferencijos Londone. Iš- 
būbhytas tos sutarties tikslas buvo karo laivynų “ap- 
rubežiavimas” arba “sulyginimas.” Bet admirolai Jelli- 
coe ir Beatty užkimdami rėkia augštajame rūme Angli
jos seimo> kad jų* šalis būtų nuskriausta, jeigu minimoji 
sutartis liktų galutinai priimta; Anglijos imperijai bū
tinai reįkią daugiau šarvuotlaivių, negu per Londono 
konferenciją Anglams leido Jungtinės Valstijos ir Japo- 
nųa. < • - , * . •> .

įAmerikos gi admirolai ir žymi dalis senatorių, iš savo 
pusės, šaukia, kad ši šalis taptų kariškai labai nusilpnin
ta} jeigu pasiduotų sutarčiai. • '. \

Japonijos imperialistai irgi nepasitenkinę; ir tas nepa
sitenkinimas išsireiškia per buržuazijos ruošiamas de
monstracijas prieš londoniškę “nusiginklavimo” sutartį.

Bet leiskime, kad tų šalių valdžios ir pasirašo sutartį. 
Pasirašymas nei kiek nepakeis dalykų. Tai būtų, ūnot 
Krylovo pasakaitės, tiktai “šunų draugiškumas,” kuris 
tęfeiasi tol, kol jie sueina prie kaulo.

Tarp imperialistinių valstybių viešpatauja karčiausias 
taįrpsavinis nepasitikėjimas. Kiekviena iš jų panašias 
sutartis laiko nieko nereiškiančiais popiergaliais, kuriuos 
Ule valandą galima sudraskyti ir ant vėjo paleisti. Be 
toį yra desėtkai būdų slapta ginkluotis, nepaisant jokių 
sutarčių. Ir niekad dar nebuvo taip įkaitusiai lenkty- i 
nitiojančio ginklavimosi, kaip po kalbamai Londono su-1 
tarčiai. Nors ir kiekviena pirmesnė “nusiginklavimo” 
sutartis reiškė naujai pasmarkintą ginklavimąsi, taip 
kad dabartiniu laiku Amerika ir kitos didžiosios kapi
talistines valstybės išleidžia ginklam tris kartus daugiau, 
nekaip pirm 1914 metų pasaulinio karo. •

Mussolinio Bomba Versales Sutarčiai
Af>art dabar einančių rietenų tarp Anglijos, Jungtinių 

Valstijų ir Japonijos delei karo laivynų proporcionalio 
“sulyginimo”, vis labiau žybčioja karinės kibirkštys tarp 
Franci jos ir Italijos. Italų fašistinis diktatorius Musso
lini pakartotinai riaumoja, jog ginklavimesi jo šalis ne
gali atsilikti ir neatsiliks nuo Francijos. Pereitą gi penk
tadienį Jis užreiškė, kad turi būt išnaujo peržiūrėta iri 
pakeista Versalės sutartis, kuri buvo, padaryta, užbai
gus ; į;ar;ą su Vokietija. Sulig Versalės sutarties, mat, 
didžiausius kolonijų ir kitokius grobius pasiglemžė An
glija ir Francija, taip kad “negana” teko Italijai; o 
Jungtinės Valstijos daugiausia laimėjo per finansinį įsi
galėjimą Europoje, Pietinėje Amerikoje ir pasaulinėse

/Spcose.
Mussolini tuom pareiškimu, tarytum, bombą metė į 

alįazą imperialistų, kurie pasigrobė liūto dalį po Vokieti
jos sumušimui; tai yra sykiu bomba ir Tautų Lygai, ku
rioj vyrauja Anglija ir Francija.

Paryžiaus ir Londono kapitalistinė spauda, atsiliepda
ma į Mussolinio “manifestą,” sako, kad jis nprįs sudaryti 
karinę sąjungą su Vokietija, Vengrija ir tūlomis kitomis 
mažesnėmis šalimis; kad tuom Italija kasa parako stati
nę- po tarptautine “santaika.” 

j >
Karas Kaipo “Išeitis” iš Krizio *

Tie ir daugelis kitų faktų rodo, jog kapitalistinis pa
saulis galvatrūkčiais pleška linkui naujo karo. Kiek
viena imperialistinė šalis žiūri į karą, kaip į progą pa- 
siliuosuoti iš gilaus ekonominio krizio, kurio pasekmėje 
šiandieną yra 25 milionai bedarbių pasaulyje; kiekviena 
tikisi pasiglemžti pasaulines rinkas, kur galėtų pelningai 
išvežti savo ta vorus; kiekviena siekia užvaldyti gamtos 
turtų šaltinius pasaulyj.

Revoliucinių Darbininkų Slopinimas 
—irgi Rengimasis Karan

Vien Soyietų Sąjunga sudaro imperialistam skerspa 
nę i kelyje į, naują pasaulinį karą. Todėl, p|rm negu jie 
taJp savęs susikibs, imperialistai stengsis suvienytomis 
pajėgomis nudaužyti Sovietų Respubliką. Tuę tikslu jie 
padaįe* įlaįitą sutartį Londono konferencijoj ir visais 
garais ginkluoja Lenkiją, Latviją, Finiją ir, kitas šalis, 
kurių sięnos susisiekia su Sovietais. Tuo pačiu tikslu, 
suljg Amerikos ir kitų imperialistų įsakymo, minimose 
šalyse yra įvedinėjaina vis aštresnė diktatūra prieš klasi
niai susipratusius darbininkus. /

Nekalbant apie kitus tąja kryptim daromus žingsnius, 
Firiijos ‘ (Suomijos) seimas šiomis dienomis išleido įsta-i 
tymą, kad turi būt visiškai išnaikinti bent kokie komu-! 
nisįiniai laikraščiai šalyje, šis gi įstatymas tapo išleis- ■ 
tas: su tąja sąlyga, kad Finijoj persiorganizuos valdžią; į 
kad ji bus sudėtinė, sudaryta iš fašistų ir “socialistų,” 
tairi kad gaHma būtų “platesniais” pagrindais įvesti kuo 
aršiausią fašistinę diktatūrą. Kam tatai daro?—Aišku. 
Jų tikslas yra sutriuškinti kovingąją dalį darbininkų kla
sės) idant atsitikime karo prieš Sovietus revoliuciniai 
darbininkai neturėtų spėkos sėkmingai stot į mūšį į)rieš 
savo buržuaziją,ir prieš imperialistus, o už Sovietus.

Tarptautiniai Darbininkai prieš
Imperialistų Mobilizaciją

Buržuazija, kaip matome, nuodugniai rengiasi ben
dram karui prieš Sovietų Respubliką., Tarptautiniai* dar-

i p.nvo pusės, turi įtempti visas pastangai, kad

------—Į-iiVį .į.' . .JĮ Į...... ,

APŽVALGA
Spaudos Išsiplatiftimas 
Sovietų Sąjungoj

Kapitalistinė spauda pra
neša, kad draugas Kagaho- 
vičius savo raporte Visos 
Soyietų Sąjungos Komunis
tų Partijos 16 |SUvažiavimę 
pažymėjo, kad dabartiniu 
laiku dieninė cirkuliacija vi-t 
sų laikraščių Sovietų Sąjun
goj yra viso 125,000,000 ko
pijų. Gi caristinėj Rusijoj 
visų laikraščių dieninė cir
kuliacija siekė tik $,700,pOO 
kopijų. 1 ' ii' >. • -

i Draugas Kaganovičius tfa-< 
porte nurodo,, -kad dabar 
laikraščių dieninė cirkuliaci
ja būtų dar 30 ar 40 nuoš.. 
didesne, jeigu: pestokuotų 
popieros. 1,1
. Tas faktas parodo, kaip; 
augštai pakilo kultūriniai 
Rusijos mases nuo lapkričio 
revoliucijos.

Darbininkų priešai viso
kius melus skleidžia apie

sunkus, o sveikata silpna, bet 
stengėsi iŠ* visų jėgų pažadus 
ištesėti'. Tryliką valandų ėjęs

jvęs kryžių u; pastatęs 
'pirmąjį kalne kryžių.

Grįždafnas namo dar pu- 
siaukelyj sutikęs ateinant pa-
<
jo pasiekti sų.dideliu džiaugs
mu. Tėvas net apsvaigo ma-

S. L A. 83 Kuopos Rezoliucija Delegatų Raportų 
ir Pildomosios Tarybos Klausimu

SLA 83 kuopa, laikytame j daugelis tų paskolų, kaip, 
savo susirinkime liepos 3 d., pavyzdžiui, duotos paskolos 
1930 m., išklausė raportą sa- “Vienybei” ($25,000), P.

pasiekę pilies, kalną,; papučia- vo delegatų iš SLA 36-to sei- Deveniui ($25,000) ir $25,- 
Pati mo, įvykusio birželio 16-20 000 ant namo, 621 E. Main 

St., Waterbury, Conn; $18,- 
000 J. Makoveckui, Thomp
sonville, Conn., yra nesau
gios; kad už tas ir kitas pa
skolas buvę SLA viršininkai 
neišrinko nuošimčių sumoj 
$14,964.58 už 1929 metus.

Iš to ir daugelio kitų fak
tų mums dabar labai aišku, 
kodėl ponas Gegužis su savo 
pasekėjais policijos pagelba 
išmėtė iš svetainės didžiu
mą legališkai išrinktų dele
gatų, nusistačiusių prieš se
ną pildomąją tarybą, kaipo 
netinkamą Vesti Susivieniji
mo reikalus; jie pažangiuo
sius delegatus spėka išme-. 
te su tikslu, kad ant toliaus 
pasilaikyti Susivienijimą sa-

dd., 1930 m., Chicago, Ill. 
Mes, 83 kuopos nariai, ta-

sveįkusją dukterį su motina pom labai nustebinti tuo
'žiaurumu ir beširdiškumu, 
kurį parodė mūsų pirmiauI o JLYIA1 £ UllL lllUoll JJl JL 1JLJL JLCt LA

tydamas, tokį stebdklą,nega- p>UVUsiOji pildomoji taryba 'Ipin fiiinrn«Ti • nr vilrv/inirnA - u - . ...lęjo suprąsti1 ar tikrenybe, ar 
taip vaidijasi. > Pagaliau pa įr seimo rengimo komisija,

tiškas’ ; ViAi nariai pkr4iškfe, ! ■ 
kad reikia vesti kbvą prieš 
reakcionierius, Susivienijimo 
turto ) uzurpatorius. Daugelis 
narių išsireiškė, kad tas milio- 
nas dolerių, kurį reakcionieriai 
turi, nieko nereiškia. Jie ahk- 
sčiau ar vėliau pasprings tuo 
milionu. Bet dabar eina teis
mas ir dar nežinia, ar tas mi- 
lionas pasiliks fašistų ir sdcial- 
fašistų rankose. Teisme bus 
iškelta jų pragaištingi darbai 
Susivienijime, ir kad kaip 
tiems žmonėms gali būt ries
tai. Bet jeigu pažangieji ir 1 
teismo nelaimėtų, ir tai jie ga
lėtų vesti prieš reakcionierius 
organizacinę kovą ir išbudavo- 
ti didelę pažangiųjų darbinin
kų fraternalę organizaciją. O 
reakcionieriai^yGegužis, Gri
gaitis, Vitaitis; Bagočius, pasi
likę prie miliono dolerių, pra
dėtų ėstis tarp savęs‘už pini- • 
gus ir tas milionas’ dolerių 
greitai išgaruotų: ’ ’ •

Kuopa vienbalsiai, įnutarę 
pasilaikyti nuo narių surinktas 
mokestis savo ižde, iki dalykai 
paaiškės, iki paaiškės dalykai 
apie teismą ir tt.

Kuopos valdybos nariai ir 
kiti nurodė, kad nei vienas 
narys nenukentės kas liečia

aiškėjo,' kad kaip tik tėvas iš j^RSll^Vietusios talkon pohci- 
namų išėjo kryžium nešinas, v 
tuojau 'dukters sveikata ėmė gelį f
gelėti; o- kai tėvas-pasiekė pi- dęlį ^nekaltą! suareštavo ir 

' lies k'alną,’ 'duktė ir iš lovos!,’- — _ “ ■ t . ... - ...
jau Atsikėlė. !' - -( ■ ■ ■

Vėliąuįj išgirdę kiti apiė tb- 
1 kilis stebuklus, kas tik kuo su

sirgdavo-
1 ne kryžių _ _ ____

i mandatų komisiją.
i Mes skelbiame, kad tokis 
p. Gegužio ir jo pasekėjų 
žygis yra nieku būdu nepa
teisinamas, nes jis (a) pa- 

j Statė negarbingoj vietoj mū- 
imd organizaciją, (b) padarė 

0: žalos daugeliui delegatų, (c) 
___  ___ , nes išvyti 

virš 200 delegatų laikė sa
vo seimą atskiroj vietoj 
(Meldažio svetainėj), kuria- 

|me tapo išrinkta pildomoji 
taryba ir visos reikiamos 
komisijos.

i Mes pilniausiai užgiriame 
savo delegatus ir jų darbus. 
Jie su pasiaukojimu ir ener
gija stovėjo pažangiųjų de
legatų pusėje ir laike poli
cijos ir mušeikų įsiveržimo 
į svetainę ir persekiojimo.

namų išėjo kryžium nešinas, ją ip mušeikas, kurie dau-
” gatų sumušė, dau-

Virš 200 delegatų, teisėtai iš
rinktų ir prisiųstų, išmetė iš 
svetainės tik už tai, kad jie 

i—pasižada Pilies kai-1 teisėtai reikalavo paskyrimo 
ių pastatyti ir, žiūrėk, i įg jų tarpo bent vieno de-

o nebepildo žodžius, vėl susei1- ’ ~

Tai matote, socialfąšistų 
“Naujienos”, pradėjo savo 
skąitytojus' mulkinti “stebū- 
klais.”

o a . r> i Grigaitis mano,
Sovietų Sąjungą. Bet jie . «ma«s«p- ita- uause,luljis gausj masese jta- suskaldg SLA 

ką . ,Del to JIS pakorė savo 
“socializmą” ant tvoros ir 
pradėjo mulkinti žmones 
“stebuklais.'”

tais melais ir šmeižtais ne-1 
sulaikys Sovietų Sąjungos 
nuo žengimo pirmyn kultū^ 
riniai ir ekonominiai.

Socialfašistai ir “Stebuklai”
Socialfašistas Grigaiti^ 

taip toli nuvažiavo, •• kad 
“Naujienose” jau pradėjo 
talpinti straipsnius ąpi^ 
žmonių “pasveikimą” “stfe-

ĮDOMUMAI
NEW YQRKO 

„ VALSTIJOS VERTĖ
• “Naujienų” No.i tęlm į New! Yorke valstija 
straipsnis po antgalviu /'Pi- apkainuojama ant $28,216,- ... v ...

— --- — - y^en 483,604, tai yra kiek verta |Mes pilniausia užginame,
- žemė ir namai šioje valstijoj 
■ je. i' Gi pats New !

paėję jus apkąinuotas ant
44MŠ2.,, fęr paškU- 

lyg°miškaS tihius vienus įmetus N. Y.
kryžių ant vielio dailiai šupilto'.valstijos verte pakilo ant 
piliakalnio. Jis visas nustaty- $l;500,000;000. i Šitas pakili- 

mėdihiai's kry- mas priskaitomas daugiau- 
Tai ne kapąi. Niekad siaf New )$orkb miestui ir 

ių čia niekas' nelaidoja.1 apielinkem, nės šiuo laiku 
mieste pastatyta keletas 
brangių namų, ir < abelnai 
žemė miesto ribose pabran
go. Tai maždaug taip . ap- 
skaitliavo valstijos 
departmentas.

lies Kryžių Kalnas.” 
sakoma: . . (

« f

Į Meškuičius kelį
kokią 13 kilome! , 'frukeblus'1 
keleivį nepaprastai keištas re

zginys. Pasiro

tas aukštais 
žiais. ’ 
mirusių 
čia statomi tik gyviesiems ..pa
minklai, kurie šiokiu ar tokiu 
budu išsigelbėjo nuo mirties. 
Tai užžadų kryžiai, pažadėti 
sergančių ir šiaip nelaimingų.

Kalne kryžių dabar stovi per 
400. Nors papuvę nuolat jie 
virsta ir žūva, tačiau kryžių 
skaičius nemažėja, nes nuola
tos vis naujus stato pasiža
dėjusieji iš įvairių Lietuvos 
vietų.. .Daug kryžių yra nešte 
atneštų nemažų ir nevisai iš 
arti—iš už kokių .30 kilome
trų.
Ir štai kokis “stebuklas” 

paduodama:
Kalno niekas neliečia. Vie

nas drąsuolis bandęs kasti— 
turtų j ieškoti, bet tuoj buvęs 
sutrauktas į krūvą, kai pasi
žadėjo kalne kryžių pastatyti, 

liko paleistas.
oliaus plačiai ąprašdina 

itas “stebuklas”, kaiį> vie-- 
nas žmogus, susirgus jo- 
dūkteriai, vieną naktį su-. 
shpnaVo: z ; L;

kad nepaprasta.' ’rhęterįs švįė-, 
šiais rubais jam pasirodė ir sa- 
kol:—"‘žmogau, tu nori, kad ta
vo: dukrelė pasveiktų, tai tu 
turi padaryti medinį kryžių ir 
pats jį nunešti į pilfes' kalną 
ties. Meškuičiais ir ten jį'pasta
tyti—nuo,, to duktė pasyįiks.”

* ■ į j.n i j t? ■
Ir štai kas atsitiko:”
Kaip tik kryžius buvo pa

darytas, padaręs apžadus duk
ters sveikatai išprašyti ir iįš- 
ėjo tėvas kryžių nešinas pilies 
kalno link. Kryžihs buHs

taksų

PLAUKIOJANTIS
MENO NAMAS

■Sovietų Sąjungoj tariama 
suorganizuot plaukiojantį 
meno (dailės) namą keliau
ti po Vakarų Europą, Aziją 
ir Ameriką.

Plaukiojantis namas de
monstruos Soyįetų Sąjungoj 
gyvenančių tautų meną, o 
taip pat rodys choreografi
nius Leningrado ir Maskvos 
teatrų-, ansamblius . (sąsta
tą)^ kamerinius dalyvius, 
pirrpąj j 'ąimfdfiipį ansamblį, 
Sovietų estradą ir kino-fil-

•,, Be to' garlaivy organizuo
jama paroda mugė, ;Ęksper 
dičlją' šūsidęs Iš. 300 žnloniiį. 
Spektakliai bus-1 ruošiami 
kaip mieątų'os'd, kur gaHdi- 
vis. numato sustoti, taip ir 
pačiame garlaivy.

? Slid ekspedicija vyksta ir 
įvairių ' specialybių mokslo 
rveikėjaiž ? Ekspėdicija* pasi
ryžus aplankyti Viduržemio, 
'Amerikos, Indijos, Kinų, Ja
ponijos ir Afrikos 'pajūHo 
miestus. Kelionės ilgumas- 
■2 metai. ““

vo rankose; kad ant toliaus pašelpos ar pomirtines atftid- 
jie galėtų naudoti Susivieni- kčjimą. SLA 83 Kp. Narys, 
jimo turtą paskoloms savo __________ _
draugams ir pasekėjams, (
siuntinėjimui disorganizato- PASTA R « $ 
rių, Žuko ir kitų, ir tt. 1 flu 1 rt U V V

kad .jie, išmesti iš Lietūvių 
Auditorijos, už teisėtą reika
lavimą paskirti vieną iš pa
žangiųjų tarpo žmogų į

SLA 83 kuopa pareiškia, 
kad jinai kovojo ir kovos 
prieš tuos, kurie policijos 
ir buožių pagelba bando pa
silaikyti organizacijos vir-; piliečiai maukdavo svaigin 
šūnėse, ir rems tik -naujai jčius gėrimus, sudėti į dėže 
ir teisėtai išrinktąją pildo- j padėti į sandėlį, kaipo ne 
mąją tarybą to seimo, kuris kalingus...
įvyko Meldažio svetainėj. Veikiausiai blaivybės h 

Atkariavimm nuo uzurpa- kino įtačiai iš palHukių tr 
torių busiviemjimo, SLA 83 ti, todel stiklai jau ner, 
kuopos nariai yra pasiryžę lingi. 
dėti didžiausias pastangas. 
Drauge mes šaukiame vi
sus SLA narius ir šiaip pa
žangius lietuvius, kuriems 
rūpi (organizacijos ateitis ir 

rganizaci-

Prezidentas Hooveris įsake 
visus stiklus ir stiklelius, ku
rie buvo Baltajam Name Wa
shingtone ir kuriais to namo

Veikiausiai blaivybės k 
Baltojo Namo piliečiai išsi

mandatų1 koniisiją,-nuėjo su kurie priešingi 
kitais Visais \ delegatais į J^s turto eikvotojams, uzur- 
Meldažio svetainę ir ten lai- patoriams, remti mūsų nau- 
kė lėgališka SLA 36-ta sei- h pildomąją tarybą, išrink- 
ihą ir padarė visą eilę nau- Meldažio svetainėj įvyku-

Popiežius Pijus XI už: 
nė dvi mirusias moteriške, 
daryti šventomis. Bet, n 
mai, tas darbas labai ‘ 
kus,” nes, kaip laikraščiai 
neša, persidirbęs ir sus
šlapinifnosi organų ligai

Paprastai žmonės nuo proti
nio persidirbimo suserga ner
vų liga, o popiežius susirgo 
šlapinimosi organų liga... Ar 
ne keista?šiam seime.

SLA 83 Kp. Valdyba:
Pirm. V. Bovinas, 
Fin. Sekr. J. Kairys, 
Prot. Raštininkė

A. Klučiniene, 
Iždininkas A. Deikus.

dingų nutarimų organizaci-j 
jos labui.

Mes pilniausia užgiriame 
SLA 36-to seimo, laikyto 
Meldažio svetainėj, nutari
mus ir ten išrinktąją pildo
mąją tarybą, o taipgi ir vi
sas kitas pastovias SLA ko
misijas; mes pasižadame rū
pestingiausia kooperuoti su 
mūsų pildomąją taryba: M. 
Bacevičium—prezidentu, E. 
Jeskevičiūte— sekretore, B. 
Salaveičiku — iždininku, ir 
kt., ir sakome, kad ši pildo
moji taryba yra teisėta, nes 
ji tapo išrinkta tų delegatų, 
kurie sudarė didžiumą le- 
gališkai išrinktųjų. Lietu
vių. Auditorijoj pasilikusi 
delegatų dalis buvo tik ma
žuma legališkai išrinktų de
legatų. Jeigu ten radosi, 
kaip skelbia “Tėvypė,” žmo
nių ir dapgiau* itai žinoma, 
Kad didele jų dalis buvo nie
ke no berinkti arba rinkti 
ne sulyg konstitucijoj.
' Draidge mėš'smerkiame p1. 
Gegužį ir kitus tuos, kurie 
šaukė policiją ir mušeikas, 
kad su jų pagelba išdraskius 
seimą ir nedavus delega
tams sudaryti jį ir susipa
žinti su tikrąją padėtimi 
mandatuose. Mes manomi, 
kad tokie žygiai yra neleis
tini ir smerktini, nes baisiai 
žalingi organizacijai.
: ■' 1^ raporto mūsų kuopos 
narių, R. Mizaros ir J. Kai
rio, kurie tyrinėjo SLA duo
tas paskolas, mes sužinome, 
kad su 1929 metais iki šiol . 
buvę asmenys ŠLA Pildomo
jo j Taryboj yra išdavę SLA j 
pinigų $313,80Q.00 pasko- j 
Joms -i visokiems t savo prita
rėjams ir draugams; kad

žangiąją Delegatą Išrinktą 
Pildomąją Tarybą, Kai

po Legališką
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Kažin ar Indijos žmonėms 
lengviau mirti, kuomet juos 
šaudo Anglijos taip vadinama 
darbininkiškoji valdžia, prieš
akyje su ponais socialistais, 
negu kad šaudė buržuazinė 
valdžia ?

Anglijos karalius Jurgis pil
nai patenkintas savo šalies so
cialistais, kurie dabar sudaro 
valdžią, nes jie dar < geriau 
moka smaugti Indijos I gyven-. 
tojus, negu pirmiau jy buvu
si valdžia.

--------- v
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Pažangieji Sudarė Didžiumą
DelegatafiKjjurodė, kad Mel

dažio svetainėj susirinkę dele
gatai sudarė didžiumą lega- 
liškų seimo delegatų, o reakci
onieriai, kurie seimavojo Lie
tuvių .Auditorijoj, turėjo ma
žumą legališkų delegatų; re
akcionieriai buvo prisivarę 
daug ,1 nėlegališkų delegatų, 
kurie buvo visai nerinkti ar 
rinkti tne sįdyg konstitucijos.

Prie raporto drg. Mizara 
paaiškinp, kad jis ir J. Kairys, 
kaipo 83 kuopos nariai, tyri
nėjo ;SLA paskolas ir .surado, 
kad dauk tų paskolų yra ne
saugios.

Kiti delegatai, kurie buvo 
susirinkime, V. Bovinas ir J. 
Kairys, , mažai ką tepridėjo 
prie drg. Mizaros raporto.

• Po to sekė klausimai ir dis
kusijos. Buvo perskaityta re
zoliucija delegatų raportų ir 
pildomosios tarybos klausimu 
ir po diskusijų tapo vienbalsiai 
priimta. (Rezoliucija telpa 
šiame puslapy.—Red.)

Visi. nariai, kurie tik ėmė 
dalyvUmą diskusijose, pašVner- 
kė reakcionierius, pasmerkė p. 
Gegužio ir jo pasekėjų bruta- 
liškumą ir pasisakė už rėmimą 
tos pildomosios tarybos, kuri 
tapo išrinkta Meldažio svetai
nėj, , r • .
Bus Vedahia Kova Prieš Fa

šistui ir Social fašistus
Susirinkimas buvo entuzias-

Menininkai, suvažiavę į 
Chicagą, nutarė biurą perkelti 
iš Chicagos į Brooklyną ir tą 
biurą išrinko iš tų žmonių, ku
rie nei suvažiavime nebuvo, 
nei paklausimą gavo, ar jie 
sutiks būti nariais?

Iš tokių šiaudų kartais ne
gali būti ne tik grūdų, bet ir 
pelų... .

Sutvarkyti mūsų ’ darbinin
kišką meną, pirmiausiai reikia 
rasti žmonių, kurie rūpintųsi 
tuo klausimu; surasti Žmonių, ,< 
kurie gamintų menui veikalus. 
Tuo tarpu pastarieji dar negi
mę.. .

n

atmušti tą imperialistų smūgį; jie turi plačiausias minias' 
suorganizuoti revoliucinei kovai prieš imperializmą ir ap
gynimui Sovietų Sąjungos. Tokiai tarptautinei darbi
ninkų mobilizacijai specialiai yra Komunistų Internaci
onalo paskirta diena, r Pilnoji Rugpjūčio; ir jau laikas 
išanksto organizuotis delei milioninių tos priešimperiaįis- 
tinės dienos demonstracijų, kų^M but, dam
galingesnės, ’ begu pernai. • "

žmonės mano, kad Jungti
nėse Valstijose viskas atlieka
ma kuogreičiausia, kad čia 
viskas paremta skubinim© siSr 
tema. Jeigu taip manote, tai 
klausykite.

1898 metais Jungtinių Vals
tijų kareiviai, būdami Tampa, 
Fla., užpuolė tūlo Warren C. 
Vesta farmą ir suėdė arbūzus. . 
Farmerys padavė valdžiai 
skundą, reikalaudamas $1,000 
atlyginimo. Ir ar tikėsite, 
kad tik dabar senatas nuspren-. 
dė, kad tam farmeriui reikiA 
užmokėti $150 už 
kuriuos kareiviai suėdė. At 
tai ne skubus valdžios darbka; 
kad per 32 metus išrišo Idati- * 
simą.? Švenčioniikit*
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Darbininkų Gyvenimas
‘ S Lietuvoje

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Broo klyno 

daktarų, ku
riems mes 

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

LAISVE ' Puslapis Trečias

THE IDEAL OPTICAL PARLORSten

SKAITYKITE!

(Quick

eina

Elizabeth, N. J69 So. Park St.
Tel.: Trinity 1045

NUPIGINTA KAINA!

užsiimame 
pardavimu

PHONE 
Stagg 8342

Real Estate License 
C-2728.

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

, pačioj vietoj

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki
tiems pasilinksmi
nimo vakarams.
Lutvinas yra pla
čiai žinomas Eliza
beth© ir apielinkės 
miestų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me kreiptis pas 
mus.

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius 
Lunch).

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

NEPADALINAMA ATSAKOMYBE
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
Sritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI- 

IAS UŽ VIENĄ MOKESTI.

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
i 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 ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS., SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

394-398 Broadway 331-335 Division Avenue
! > , , BROOKLYN, N. Y.

rp • i • LuOS Iiiont 1 ai kovai , , . ..- - , .Jdarbimko
kova 
prieš

kus verčia dirbt nuo tamsos 
' iki tamsai, o pats atliginimas 
labai menkas. Uždirbtus cen
tus Nonbergas rūpinas visaip 
nusukt ir bendrai uždirbtus 
centus tenka iš jo prašite iš- 
prašit. Jis
valdžia ir sako, kad dabar jis 
ką nor, tą ir gal darit su dar- 
biniku. Jis sako, kad jis ira 
viešpats ir galis su darbiniku 

idarit, kaip tinkamas. Savo 
galią jis ir stengias ant kiek
vieno žingsnio parodit. Keršto 

draustų dvarinikui išmest ber- heliai darbdavis vieną darbini- 
jką biauriai išplūdo ir pavarė 
iš darbo, o likusius darbinikus 
prigrasė, kad jis juos ne tik iš 
darbo pavaris, bet dar ir žval-

Fašistų Patarimas
Vienas darbinikas kreipėsi i 

federantų , fašistų laikraštį 
”Darbinii$as‘‘ patarimo, kas 
jam darit: jo tėvas 19 metų 
dirbo, dvare, o dabar jį išva-į 
ro. y Federantų ’’Darbinikas“ į 
į tai atsako: nieko nepadari- 
si, nėr tokio istatimo, kuris

bar kaucija’’: sumažinta : ’ 
$5,000. ! Kaltinamieji jsako ne
turėję jokio piktumo linkui nu
mirėlių, bet buvę kokioje 
“parėję,“ pasigėrę ir eidami 
iš parės nežinoję nei ką darą, 

Jis džiaugias fašistų buvę apsvaigę kokiais tai nuo
dais, kurių buvę svaiginančiuo
se gėrimuose, todėl jie ant ka
pų ir sukėlę tokią “revoliuci-

iki sprandą lenkia žemyn ir nega
li išlaikyti, jaučia; -kad greitu 
'laiku ir jiems reikės savo ‘biz- 
niuš uždaryti. Mažieji bizniem 
vėliai negali išlaikyti konkm 
rencijos su didžiųjų kompani
jų krautuvėmis, kurias čia ati-

darinėja?
1 'Tai tokia čia' datbininkų.' pa

dėtis. paugelis darbininkų 
tikėjosi sulaukti geresnių lai
kų, bet dabar vis brenda į di
desnį vargą ir skurdą.

Vaikas.

Čia tapo nuteista dvylika 
šilko vagių ilgiems metams į 
valstijos kalėjimą. ,Ir vėl visi 
jauni vyrukai, didžiumoj čia 
augę ir parapijinių mokyklų 

tmokiniai. Vagystė buvo gerai 
organizuota ir šilko buvo su- 
vogta už kelius šimtus tūks
tančių dolerių. Tame “bizny
je“ buvo ir, “didesnių,“ kui’ie 
juomi vadovavo. Policija sa
ko, kad del' stokos prirodymų 
jų negalima areštuoti.

ną.
Musų Patarimas

Jei dvarinikas meta iš dva- ...
ra darbiniką, tai darbinikas:gibai iskusiąs, kuti juos visus 

.’privalo kreiptis i kitus darbi-/ sukišiantt. Darbį-
s nikus ir susitarę privalo pa-jn*Kai Pas^v^e^ darbo inspek- 

. skelbt kovą dvarinikams, ku-:tor*Lb g*’eit pamatė, kad 
>rie mėto iš dvarų darbininkus. !c a, ^° insP(-I<Un,ius tai ištiki- 

ofw.zuv.io iv .loJmas darbdavio šunelis. Darbo 
i inspektorius ne vien darbini
kams daug pakenkė, bet dar 
davė progos darbdaviui tičio- 
tis iš darbiniku.
Licituoja Darbiniku Skudurus 

, NAUMIESTIS. “Balse“ jau 
buvo rąšita, kad miesto valdi
ba apdėjo darbinikus mokes- 

įčiais. Darbinikai atsisakė da
bar šiuos mokesčius mokėt. 
Policija dabar jėga atiminėja 
nuo darbiniku daiktus, pasku-1 darbių, kurių šeimynoms tęi-

Itinius skurlius, kad išieškot i kiama maisto. 
:tuos mokesčius. Pavizdin, nuo ; 

» Lenkaičio policija;
i atėmė stalą, nuo darbiniko P.! 
'Povilo—2 kėdės, i
i ko Kasperaičio—dviratį. At-i 
;imtiems daiktams policija pa-i 
skelbė varžitines, bet nieks į1 
tas varžitines nėjo. Tuomet 
policija sukvietė pasienio poli- 
cinikus, kad butų galima ivik- 
dit varžitines. Policinikas 
Raulinaitis bėgiojo gatvėmis 
kviesdamas praeivius eit i var
žitines, bet vis tik nieks nėjo. 
Darbininkai privalo griežtai 

I laikytis savo nusistatymo ir už- 
jdėtų mokesčių nemokėt, o a- 
reštuotų iš darbiniku daiktų 
nieks neprivalo pirkt.
' NUO RED.—š.......................
paimtas iš “Balso“ ir per ; ~ 
cerio neapsižiūrėjimą sustaty-j 

žemės ūkio fabrike ’ta tokia rašyba, kokia dabar 
dirba 26 
mokiniai.

Kovoj vąrtot streikus ir de
monstracijas. Komunistų gi 
pareiga vadovaut tai kovai.
Prieš Nakties Darbą

Maisto darbiniku profsąjun
gą nutarė pradėt kampaniją 
prieš nakties darbą kepiklose.1 
Kad panaikit nakties darbą 
kepiklose, reikia vest griežtą 
kovą su kepiklų savinikais. 
Reikia išrinkt darbiniku komi
tetus didesnėse kepiklose arba! 
bendrus kelioms kepikloms ii’| 
vest agitaciją del kepėjų strei-Į 
ko paskelbimo.
kliudo ne tik fašistai, bet ir 
socialfašistai. Todėl ta 
tur but nukreipta taipogi 
fašistus ir social fašistus.

“Litekse“ (Kaune) 
biaurus darbiniku išnaudoji
mas. Meisteris Donak spiria 
darbinikes nešiot i trečią auk
štą; kas nepajėgia nešt, tą 
tuč tuojaus atstato. Jei darbi- 
Nikė patinka Donakui, jai duo
da dirbt viršvalandžius, kad ji 
galėtų daugiau užsidirbt, ir pa
skui reikalauja “meilės.“ Jei 
kuri atsisako, tą darbinikę tuo
jaus atstato. Reikėtų darbi- 
nikėms ir darbinikams tuojaus 
susitari ir pareikalaut Dona- 
kio išmletimo ir geresnių darbo 
saligų.

Kaip didesniuose miestuose, 
taip ir pas mus miesto valdžiai 
kas metai skirdavo po $36,000 j 
sušelpimui biednųjų. Nors da-: 
lis tų pinigų kliūdavo tiems, 
kurie “rūpinasi“ biednųjų su-l 
šelpimų, bet visgi per metus 
užtekdavo tos sumos. Dabar 
jau ir pusei metų neužteko. 
Mat, labai daug randasi be-

Darbai per spaudą (kapita- 
nuo darbini-jlistų laikraščius) per visą lai

ką labai gerai ėjo, bet dirb
tuvės jau nuo pereito rudens 
pradėjo darbininkus atleidinė
ti. Dabar jau daugelis dirb
tuvių visiškai sustojo, o kito
se dirba po dvi ir tris dienas 
j savaitę. Dabar jau ir ge
riausi Hooverio didlapiai pra
deda aimanuoti, kad blogi lai
kai.

Privatinių darbo davimui a- 
gentūrų čia nėra, randasi tik 
viena miesto. Prie jos žmonių 
tiek daug prisirenka, kad ap
stoja visą bloką. Policija lie
pia eiti i vidų arba pasitrąuk-

iUS

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikčme iš Užsienio Labai. Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA i

Parašė R. Rasikas 1 >
J j i . . ( t

Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:
Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės Ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos; Finąnsąi; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos. ;; .

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų
* i . I ’ < I • t

Antra Knyga Yra Sekanti:
IŠ SENOJO KAIMO Į KOLCHOZUS

Joje plačiai kalbama apie tai, kaip naikinama senpji 
kaimų tvarka ir organizuojama kolektyviai ūkiai Sovietų 
Sąjungoje. Apie tuos dalykus labai daug rašo' net ir 
buržuazinė spauda. Tai yra dalykas, apie kurį kiekvie
nas darbininkas turi kuo plačiausia žinoti.

Knygelė iš 50 puslapių. Kaina 15 centų

SLIAKERIS
Sąmoningas Karo Priešininkas

PARAŠE MIKAS RASODA
ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė knyga iš 

virš trijų šimtų pušlapių, kaina 50 centų. Ta pati su 
audimo apdarais 75 centai

A. LUTVINAS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

A. LU I VINAS

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai trumpa ijr aiški istorija revoliucinio- judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, * kaip figūravo 
Trockis nuo!pat įsisteigimo Bolšęyikų Partijos Rusijoje iki proletari
nėj revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinŲpasaulį, jog jis buvęs adgščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs,

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c (
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTU!

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES I8MOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalina* | tri* dalia;

1. Mechartizmas. Kaip auatatyti sulig planfl; ' 
kaip surasti sugedimus; kaip iSardfiub 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną atn* ' 
denta nraktiSkaC po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalingiau
sia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu, |of»* j
riu. . .
Pabaigę mssų mokyklos kursą, I turite pilną ‘ 

progą pasinaudoti vienu iA dviejų amatų— 
meęhaniko arba šoferi04 Garantubjame lala* 
nius ir diplomą. Mokiname grynai )ietuvii»- 
kai angliškai. Kaina prieinama visiems.

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVJWfV Lekcijos dienomis ir vakarais. Alei-- 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

/

LABSES

■Šis, straipsnelis vaikštinėti; stovėti nevalia.
- ‘ 7e~ į Viduje vietos irgi nęra. Tuo- 

įmet bedarbiai eina prie mies
to namo valdybos, nes čia prie 
sienos randasi suolų, bet ir jie 
užimti nuo pat rytų, kiti susė
da ant miesto valdybos laiptų. 
Kur tik nepasisuksi, visur, 
žmonių pilna, tartum būtų 
koks nors didelis streikas.1

Nors bedarbių labai daug,

darbi- vartojama “Balse.
Staliai! _________

dirba tik 4 dienas per savaitę. 
\Atliginimas labai žemas. Be 

lęovos nieko nebus. Reikia 
ruoštis prie kovos ir rinkt dar
biniku komitetą.
Apgavo Darbinikus

I “Universalio“ darbiniku 
streiką buvo įsikišęs darbo 
spektorius. Darbinikai, užuot L 
paėmus jam šluotą, paklausė jėjo tokį darbą atlikti, 

jo ir davė jam tarpinikaut. įvairių spėliojimų. Z___ . „ __ _____
Darbo inspektorius betarpini-. ųos davatkos tuojaus nuspren- resnių laikų, 
kaudamas; apgavo darbinikus Ag, kacį čia bolševikų darbas. Įraščiai rašo.

PATERSON, N. J
nak-

New York, N. Y.

J. KAVALIAUSKAS

(Tarpe 4th Avė. ir Irving Pl.j

1

TELEFONAI: 
____ _______Oregon 6186
____________ Main 1417

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

r.

PRALOTAS OLŠAUSKASPastaromis dienomis iš
ties rasta ant katalikų kapų'bet ir tie, kurie neturi maisto 
nuvartinėta 215 paminklų. Ka- ir maitinasi,tik tuo, ką gauna 
pai yra airių kunigo nuosavy-Uš įvairių labdaringų įstaigų 

11 ". Visi tuo dalyku labai su- po puoduką kavos, nekalba 
sidomėjo ir stebėjosi, kas ga^apie bedarbės priežastis ir 

Buvo kaip jas galima būtų prašalin- 
Lietuviš- ti, bet susitraukę laukia ge- 

Mat, taip laik
ei kurie kalba, 

tai kaltina Hooverį ir blaivy
bės 
bes 
Bet 
ba.
šaukia—kas bus toliau, jeigu 
taip bjogai einasi. Ir nenuo
stabu, kad jie taip susirūpinę, 
nes bėgių šešių mėnesių apie 
trys tūkstančiai mažesnių biz
nierių subankrūtijo, o kurie 
dar laikosi, tai jau skolos

•---------------------------------y—------------  | UC, r\ClU VlCl UU10UVIAIJ UdlUClO. Į

ir streikui pasibaigus savini-l Pradėjus policijai tyrinėti, 
1/Gi cfoionlr a rln f-. iv/ yyi ___ ______ y i___ _ a.? _ ____ 1 • •______ *kai atsisakė duot- užmokestį 
jiems už streiko laiką.
Neprašit, o Reikalaut

“Socialdemokratas” - - - -

tapo suareštuoti penki jauni 
vyrukai—du lęnkai ir trys ai
riai, visi geri katalikai. Jie 
prisipažino, kad viso labo bu- 

rie to darbo, 
bet nežinia kodėl policija dar 

i trijų neareštuoja, nes, veikiau
siai, tie trys priklauso prie žy-

> 7aocialdemokratas rašo, ---
‘tfad “Litekso” darbinikai itei- net astuoni pi - - - ___ _ rni nno’imn IrAnnl
kė fabriko valdibai koletivų 
prašimą, kad valdiba pageritų 
jų padėtį. Reikia ne prašit, o 6 . - . , ... -v . 
reikalaut ir savo reikalavimus.mn! katį1K« ^ynų- 
remt kova. “Litekso“ darbini- 
kams prisieina išsirinkti darbi-į 
nikų komitetą, kad geriau ei-: 
tų kova. i

Suareštuoti išsyk buvo padė
ti po $20,000 kaucijos, bet da-

Ag. JBĮ

//v

A

(J M

Alituj kovo ir balandžio 
mėn. medžio pirklis Novikas. 
nemokėjo savo darbinikams ai-' 
gų. Darbinikai vieton to, kad ; 
organizuotai kovot prieš savo, 
išnaudotojus pasikvietė buržu-i 
jų £unitį darbo inspektorių. At
likęs darbo inspektorius nuda- 

z vė būk jis paturi darbiniku pu
sę, bet faktinai tik dūlę jiems: 
parodė. Darbo inspektorius 
reikia ne kviest, o vit juos 

i lauk, kaip buržujų šuničius.
Mažina Mokestį

PANEVfižIS. Kai kurie ma
lūnai sumažino darbinikams 
užmokestį. Anksčiau mokėjo 
6 lit dienai, dabar—5 bemoka. 
Darbinikai jokio pasipriešini
mo neparodė—bijo nustot dar
bo. Visą laiką darbdaviai kal
ba apie malūnų uždarimą ir 
tomis kalbomis baugina darbi
nikus.
šlikštus Darbiniku 
Išnaudojimas

KALVARIJA, šaltkalvio 
■ Nonbergo dirbtuvėj biauriai iš

naudoja darbinikus. Darbini-

'/i

įstatymą. Tikroji bedar-, 
priežastis jiems nežinoma, 
biznieriai jau kitaip kal- 
Kai kurie net isteriškai

Korini būti sveiku ir stipriu—
U£TI SUNKŲ DARBĄ DIRBTI — VALGYK

X

1C

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

(LIETUVIŲ MACOCHAS)
Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti naują, padidintą laidą.
Kaina 20c.
Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo' žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugeljs sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanąuskienę, savo meilužę? Kaip tik 
j tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jus atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, dėl “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

APYSAKA “BADAS”
. ‘ 1 '. i . ' ■ l

Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų, Aiškiame pavydąle skai
tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, tu
rįs talėlito ir ambicijos literatiniame darbe, neranda pasisekimo. 
Čia nupiešta jo svajonės apie perteklių ir saldų gyvenimą^ Nevyks- 
tant taip, kaip įsisvajojęs, įpuola į, rūpesčius, atsiduria skurde if 
net ir tokiose: aplinkybėse turi Haimęs ir meilėje. Taip pat čia ma
tysite, kaip mllitariai žmonės kuo ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias moteris. !

Knyga 260 puslapių,
Audimo viršais dabar 50c.

NAUJA {DOMI KNYGA
Lietuvos Darbininkės ir Poninlės

Parašė V. Kapsukas
Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Visų čia šutafnėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS

46 Tėn Eyck Street, 1 Brooklyn, N. Y.

Bell — 
Keystone

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už p * 
kainą. Nuliūdimo valandoje 

kreiptis prie manęs.

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir 59th Sts, NEW YORK CITY

ŠEKIT LINDBERG

įsteigta
26 metai

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs Instruktoriai 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinu mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių Stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 į savaitę. Leidimai už
tikrinti., Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasės dieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedėliotais nuo 10-12. Kata
logas uždyką.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

DR. Z1 NS no EAST 16th st.M
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. NedėlioJ » A. M. iki 4 P. ML 
--------- !■■■■■>
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. Puslapis Ketvirtas 1
—" t 1 m -■

LA ISV 8 Šeštadienis, Liepos 5, 1930

Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių

________________ Rašo Simonas M. Janulis--------------------------

' - (Tąsa)
* Paliko tik apie 50 kriminalistų. Tuojaus 
■pribuvo vyresnis sargas ir paliepė mus pa
siųsti kiekvieną į savo kambarį. Mes tik
ri buvome, kad tas taip nepraeis. Praėjo 
■apie valanda laiko. Atėjo keturi sargai ir 
'pašaukė mane, liepdami eiti su jais. Ka
da mane išvedė į kiemą ir pasuko po deši
nei pirties linkui, aš jau žinojau, kas ma
nęs laukia.

Nuėjus tenai jau radau draugus Gujį ir 
Malianovską. Durys į pirtį buvo pradary
tos ir tenai buvo prikrautas pilnas lovys 
baisių .rykščių, ant kurių leido verdantį 
vandenį, kad "jos gerai iššustų ir būtų 
rtiinkštos ir liaunios. Širdis sudrebėjo ne 
iš baimės tų kančių arba, gal būt, ir mir
ties, nes mirti aš ir dauguma mūsų nebi
jojome, kiti net troškome, bet nuo to bai
saus pažeminimo žmogaus ypatos, ir nei 
kuomet mano “aš” taip nekentėjo, kaip tą 
sykį. Procedūra kapojimo rykštėmis bū
davo tokia: Nusikaltėlį paguldo ant suo
lo, kuris ant abiejų galų turi diržus, su ku
riais pririša galvą ir kojas prie to suolo. 
Ir dar negana to; prie kojų ir galvos stovi 
po vieną sargą, kurie tempia žmogų, kad 
visi raumenys būtų ištempti. Pirma plaki
mo rykštes mirko apie valandą laiko 
karštam vandeny. Rykštės beržinės ir ga
na ilgos, apie 5—6 pėdos, ir parinktos, kad 
ant viršūnių būtų daug šakučių. Kurios 
labai šakuotos, tai perriša šniūreliu, kad

sime dar arčiau jūsų pragaro. Taigi, ar 
jūs norite, kad mes dar daugiau nuodėmių 
turėtume?” Jis atsakė: “Jūs jau visai vel
nio naguose ir man jūsų nuodėmės nesvar
bu, bet svarbu tai, kad jei jūs eisite, tai 
ir kiti eis ir tuomi bus ištraukta iš praga
ro apie 40 dūšių.”

Mes atsakėme, kad nei mes, nei mūsų 
draugai jo siūlomo išganymo nenorime. 
“Na, tai ir stipkite čia jūs,«seto'nq tarnai,” 
taip pasakęs kunigas nuėjo: ir daugiau 
mums neteko matyt tos “tąūkynės?’

Buvo paskutinė minutę ir per galvą žai
bo greitumu perbėgo visokios mintys. Man 
atėjo į galvą mintis reikalaut daktaro, nes 
aš buvau girdėjęs muo senų kriminalistų, 
kurie jam buvo plakti po keletą kartų, kad 
jei žmogus ’apšaukia save sergančiu, tai, 
pagal įstatymus' gali reikalauti .daktaro ir 
daktaras, jei randa sergantį, turi teisę su
mažinti skaičių rykščių arba visar'nepave
lyti lupti, ir tada bausmė pakeičiama.

Aš tuojaus vyresniajam sargui pasakiau, 
kad jis praneštų viršininkui, kad mes rei
kalaujame daktaro ir kad jie pirma galės 
mus užmušti, nes mes nesiduosime plakti 
be daktaro. Tas susimaišęs pastovėjo ir 
nuėjo į raštinę. Viršininkas Gordovas bu
vo baisiai žiaurus ir aršus monarchistas, 
bet įstatymus pildydavo link visų nuo A. 
iki Z, be mažiausio pasigailėjimo, žmoniš
kumo arba nuolaidumo.

Nepoilgam sugrįžo vyresnysis sargas ir

MŪSŲ KORESPONDENTŲ
SLAPYVARDŽIAI '

A. nariai pradeda kalbStij ku-'vai. vakare. Visi nariai ateikit lai- 
rie ligišiol dar vis laike seno- ta,. yra syartių reikalų apkalbėti, 
sios, fašistines Pild. Tarybos, ti, gau6it naują knygą. Sekr. P.

“ten vis tiek'Balčiūnas. 157-8
Lietuvė Fotografiste

Fotografuoju, Didinu Ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 iki 6 po pietą.

pusę, kad, girdi, “ten vis tiek^ 
kas tokio negero yra, jei jie 
taip žvėriškai, su policijos pa- 
gelba, puolė ant progresyvių 
delegatų ir tik už tai, kad anie,1 
reikalavo vienų į komisijų.”j

Taip šneka ne bolševikui 
simpatikai, bet jų rėmėjai. .Tai 
matote, broliai, mes nepajėgė
me suprasti, neklausėme dar
bininkiškos spaudos, tai dabar* 
mūsų tie ponai mus pertikri
no savo kruvinais darbais.
S.L.Ą. ii Kp. NaFys Darbinin

kas.

Daugelis mūsų koresponden
tų vartoja slapyvardžius. Ro
dosi, tai menkas dalykas, bet 
dažnai tie slapyvardžiai būna 
laižai keisti ir nef prieštarau
ja visai korespondencijos ar
ba: straipsnelio dvasiai.

Paimsime keletą pavyzdžių.
Darbininkas rašo korespon

denciją apie parapijonus. To
je korespondencijoje nupeikia 
juos už tamsumą; ųž užlaiky
mą kunigo^ ir gaspadinės ir 
tam panašiai. Bet pabaigęs 
korespondenciją, žiūrėk, ir pa 
sirašo—“Parapį jonas.” 1 
arba smerkti parapijonus, kad 
jie priguli prie parapijos ir 
paskui pačiam paširašyti “Pa- 
rapijonas,” tai jau nesąmonė. 
Juk galima pasirinkt tiąka- 
mesnį slapyvardį.

Kitas darbininkas rašo ajpie 
kunigus, apie tikybą, nurodi
nėja, kad velniai, dievai ir'ki
ti panąšūs, vardai yra kunigų 
išmislas, burtai ir tt. Bet už
baigęs tokio turinio korespon
denciją, pasirašo “Raganius,” 
“Liucipierius,” “Belzabubas” 
ir tam panašiai. Ar tai tinka 
tokie slapyvardžiai?

Trečias rašo apie “didįjį” ku
nigaikštį Vytautą, apie jo 
žiaurumus, pasmerkia visus 
monarchus, kunigaikščius, bet 
pats pasirašo kokiu nors ku
nigaikščių ainiu—Jogelos švo- 
g'eriu, pagelbininku ir kitu. Ar 
tai tokie slapyvardžiai tinka?

Ketvirtas rašo iš darbininkų 
gyvenimo, iš dirbtuvių, pa
smerkia ■ šnipus, kurie darbi-

Telefonai: So. Boston 1662—1373

ir pa----------------------
PelĮctt MASS. VALSTIJOS

DARBININKŲ ŽINIAI

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra. 

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS .

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

MARGARETA VALINČIUS>
Room 32, Weitzencorn Bldg.

Public Square t
WILKES-BARRE, PĄ.

šakos būtu labiau susiglaudusios. Kada Pasakė, kad mums reikės laukti iki pribus 
........................ Laukėme apie pusę valandos. inink šni . ja h. išdavinSa> 

r?J1..1’US.e v?laVd?s mums pasirodė ilgesne |bet pats pasirašo -šnipas.” Ar 
— ------- . Ir kokių minčių tada neperėjo įaį tinka tokie slapyvardžiai?

daktaras. Laukėme apie pusę valandosrykštės būna jau gatavos, tai jas ištraukia 
iš vandens ir kiek kaliniui paskirta jų įpil-. 
ti, tiek rykščių padeda; padalina po lygių 
skaičių į kiekvieną aukos pusę. Kiekvieną 
sykį kerta su nauja rykšte. O koks pasi
tyčiojimas! Tai daro “žmoniškumo” tiks
lu, kad neužkrėsti auką, plakant ta pačia, 
jau kraujuota rykšte.

Procedūra prasideda. Jau sargai stovi 
su rykštėmis rankose. Ateina pats vyriau- 
sis sargas “fedfebelis” ir liepia pradėti. 
Sargai pakelia rykštes. Tada fedfebelis 
sako: “r 
numeta ta rykštę, o paima kitą; tada fed- js^ul‘ų pnūejo- trubdę prie jnano krutinės, 
febelis sako: “dva”. Tai antras sargas ker- i /te?1. klau?e, • liepei kvėpuoti smarkiai 
ta ir meta. Paskui jau vėl pirmas ir t.t.'lr tankiai ir po to atsigrįžęs prie feldfebelio 
Dar vienas vyresnis sargas stovi ir prižiū- (Posake: U nego poro k serdea, porot nel-

už metus. .
per mano smagenis. Atsiminė visas mano, 
gyvenimas, mokykla, draugai, revoliucija, 
mano entuziazmas, po to kalėjimas, vienas 
ir kitas teismai, ir nors čia jau būdamas aš

Galima būtų ir daugiau nu
rodyti panašių dalykų, bet už
teks ir šių. Korespondentai, 
rašydami korespondencijas bei

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS 
G R A BORTUS- UNDERTAKES

Ubidzamuoja ir laidoja numlruMtu ant 
viaokjų kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūaimo 
valandoje kaukitės pas mane. Paa mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už iemą kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

' LIETUVOS PREKIŲ 
galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutes” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejankų

Liepos; 13 d. yra rengiamas, 
pirmutinis didelis , proletariš- 
kąs piknikas, į kurį suvažiuos 
darbininkai iš visų apielinkių. 
Tą pikniką rengia Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos I 
Distriktas.

Kadangi Komunistų Partija 
yra vadovaujanti organizacįja| 
visam darbininkų judėjimui ir 
darbininkų kovoms, tad visos 
darbininkiškos organizacijos 
kviečiamos paremti Partiją, 
dalyvaujant šiame piknike. 
Daugelis skirtingų tautų orga
nizacijų jau vienokiu ar kito
kiu būdu yra prisidėjusios 
prie parėmimo, kitos pasiža
dėjo remti. Dar kviečiame vi
sas lietuvių organizacijas pri
sidėti kuomi nors prie parėmi
mo. Svarbiausia, tai dalyvau
ti šiame piknike skaitlingai. 
Rengtis reikia iš visų kolonijų 
ir rengtis tuojau. Būtų labai 
gerai, kad lietuviai, pavieniai 
ar per savo kuopas, parūpintų 
kokių nors tinkamų daiktų de) 
išlaimėjimo laike pikniko ir at
sivežtų.

Piknikas bus įvairus ir, ga] 
būt, nepaprastas -lietuviams, 
nes rengiama visokių nematy
tų ir negirdėtų žaislų. Tie 
žaislai yra pritaikyti prie dar
bininkiškų parengimų ir dau
gelis imta iš: Rusijos darbinin
kų, kurie bųna žaidžiami Ru- 
'sjjcįjeį; . H- i
iiJšis' piknikas įvyks pačių 

darbininkų darže—Nithendai- 
get Camp, Franklin, Mass. 
Tai bus dar ir tas svarbu, kad 
lietuviai turės progos susipa
žinti su šia vieta, kur galima 
bepiknikaujant pasimaudyti, 
paplaukioti valtelėse ir tt.

Nepamirškite. Rengkitės visi 
ir kvieskite kitus dalyvauti.

Pikniko Komisija:
A. Taraška, 
Zeichik, 
Strachman.

Remkime Lietuvius

ir

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street 
SO; BOSTON, MASS.

visuomet norėdavau mirties, o kaip šiame straipąneliug, neprivalo graib- 
gyventi ilgai, būti' sRtis tokiM slapyvardžių, ku- 

rių rųes'/nepripažįstame arba 
I kuriuos savo raštuose smerkia- 

. v. - i . i 'me, nes paskui kiti skaitytojai
Daktaius,.pažinęs mane, mandagiai pasakė ■ juokiasi ir tokį korespondentų 

Galima ;pasi- 
Hriktį f tįnkahpų į slapyvardį ir 
jį1 AjarUt-k'į ^ąųapijodo slapy
vardį palikime Jparapijoriams; 
šnipo—šnipams; kunigaikščių 
ai’ba jų ainių tiems, kurie juos 
garbina; raganių ar kitų— 
tiems, kurie tuos gaivalus pri
pažįsta arba į juos tiki. Dar
bininkų1 korespondentų turi 
būt švarūs slapyvardžiai.

Švenčioniškąs.

momente aš norejąu
liuosu ir keršinti mano kankintojams.

Pamatėme pagaliaus ir daktarą ateinant

Tuo sykiu sargas kerta ir I “zdrastvuite” ir apžiūrūjęą man kaulus ’ir Ineskaito rimtu.

ri, kad kirstų nesigailėdami. Buvo atsiti
kimų, kad sargai buvo baudžiami už ne
stiprų sužėrimą. Žinoma, pirma rykštė 
jau prakerta odą ir antra jau įsismeigia į 
gyvą mėsą. Pats baisumas rykščių yra 
tame, kad nuo viįno kirčio iki kito praeina 
minutė, o kartais ir daugiau laiko. Tai

zia, umret ot pervoi rozgi” (jis turi širdies 
ligą, plakti negalima, numirs nuo pirmos 
rykštes). , *

Paskui, apžiūrėjęs lietuvį gražuolį Gujį, 
pasakė: “Negalima daugiau, kaip 30.” Ap
žiūrėjęs lenką Malianovską, kuris buvo dik
tat ir dar nesunykęs, nes tik dar du me-

baisūs protarpiai! Beje, lupant rykštėmis,[tas kalėjime, pasakė, kad tam galima duoti
__  1 _ ?!  1* 1Y • 1 . • 1  1- 1 • * A (l 11 T v» 11 i rrnv>niper visą laiką felčeris laiko už pulso ir kai 

pajunta, kad auka alpsta, tai sustabdo ir 
palaukia, kad atsipeikėtų, kad toliaus būtų 
galima atlupti paskirtą skaičių. Bet ne
žiūrint to “atsargumo”, per mano buvimą 
tenai apie 3 metus laiko nuo rykščių žuvo 
9 geriausi mūsų draugai; du iš jų turėjo 
augštą mokslą. Bet pats baisiausis daly
kas to viso tai tas, kad tą kruviną budeliš
ką darbą atlieka sargai, kurie ’tarnauja 
tenai (tais Imkais), net gėda pasakyti, huž 
12 rublių Į menesį, ir tik ištarnavus ir pri- 
gėrus žmonių kraujo per 5 metus gaudavo 
16 rublių į mėnesį.

Tai ve kur gludi baisumas visos tos sis
temos, kad už plutą duonos žmogus žmo
gų gyvą kapoja į šmotelius. Ir dar kokia 
ironija: kapoja tuos žmones, kurie atidavė 
visas savo spėkas ir gyvastį, ka'd pagerin
ti jų, darbininkų, gyvenimą.

Čia įbums bestovint pribuvo daugiau 
Sargų ir atnešė du pilkus žiponus, kurie 
buvo aptaškyti ir apdžiūvę kraujais. Tais 
žiponais apsivelka tie sargai, kuriuos pa
skiria plakimui. Mat, apvelka, kad ne ap
taškytų ir nepagadintų valdiškos “unifor
mos”. Tuojaus po to pamatėme ateinant 
patį viršininką, pulkininką Gordovą. Pri
lėkęs prie mūsų suriko: “A, jūs prakeikti, 
ne tik nepaisote caro, bet drįstate kilti ir 
prieš patį savo sutvertoją. Pasakykite, ar 
sutinkate eiti išpažinties, ar ne?” 
j Mes vienbalsiai atsakėme, kad ne. Vir
šininkas, atsisukęs prie fedfebelio, pasakė: 
“Po sto rozog každomu” (po šimtą rykš
čių kiekvienam). Ir nuėjo atgal į raštinę. 
Čia pat atėjo jau ir felčeris, bet vis dą| kas 
žin ko jie laukė. Pamatėme atliarvoja sto
rulis lenkas kunigas. Atėjęs prie mūsų 
pasakė, kad yra viltis išsigelbėti nuo baus
mės, jei mes sutiksime eiti išpažinties. Tad 
jis pats prašys viršininko, kad mums baus
mę dovanotų. Mes jam atsakėme: “Juk 
kunigas žinai, kad jei mus priversi eiti iš
pažinties, tai vis tik mes teisybės nepasa
kysime ir tuomi papildysime, pagal jūsų 
tikėjimą, dar didesnę nuodėmę ir todėl bū-

40 rykščių. Ir pasakęs felčeriui, kad gerai 
dabotų pulsą, nuėjo, o paskui jį nusekė ir 
fedfebelis. <e/

Tuoj aus atlėkė ir viršininkas Gordo vas. 
Pažiūrėjęs į mus pamislijo ir, rodydamas 
į mane, pasakė: “etomu 30 sutok v pesoč- 
nuju” (taip vadinasi bjauriausis urvas — 
karceris, apie kurį aš girdėjau, bet kuria
me man dar neteko būti). O rodydamas į 
tuos mano draugus pasakė, kad po nupla
kimo paskirtą per daktarą skaičių rykščių 
dar nuvesti ant penkių parų kiekvieną į 
karcerį “na uspokojenie” (ant nusiramini
mo). Tai pasakęs nuėjo.

Tuoj aus sargai nutvėrė drg. Malianovs- 
kį, įsitempė į pirtį.ir duris užsidarė. Drg. 
Gujis nutvėrė mane už rankos, stipriai su
spaudė ir , prisiglaudė prie manęs. Tuo-, 
jaus pasigirdo kaip ir tolimo vėjo ūžimas 
■—tai fyuvo švilpimas rykščių. - Bet nei riks
mo,' ’neit vaitojimo neišgirdome.

rįai baisesnės valandos mano audringam 
gyvenime.dąr nebuvo... Čia pat tik už 
durų budeliai gyvą kapoja njūsų draugą,ir 
mes stovėjome bejėgiai, negalėdami jam 
nei kuomi pagęlbėti. Tas laikas rodėsi pa
virto amžių.: ' e ! •

Pagaliaus išveda drg. Malianovską. Jo 
veidas buvo baltas, kaip balčiausia drobė, 
o kraujai bėgoj per kojas ir pantaplius. Jis 
nei žodžio nepratarė. Palikę jį prie ma
nęs, nutvėrė drg. Gujį ir vėl uždarė duris. 
Mano nuplaktasai draugas stovėjo, krau
jas sroveno iš po drabužių, o jis stovėjo, 
lyg jis būtų visai miręs, tik akys jo buvo 
plačiai atvertos—įsmeigtos į vieną vietą.

Vėl pasigirdo rykščių švilpimas, bet taip 
pat jokio vaitojimo nesigirdėjo. Štai pra
sidaro durys ir išeina mano draugas Gu
jis, taip pat kruvinas ir, o “stebuklai,” juo
kiasi ir sako man rusiškai, “Tai bent tik-, 
ra išpažintis ir ‘komunija’—be apgavysčių 
—tikras kūnas ir kraujas.” Mano nusiste
bėjimui nebuvo galo, kad toks jaunas vai
kinukas turėtų tiek ištvermės, stiprumo 
valios ir dar .nežinau ko, kad paplūdęs 
kraujuose dar juokus darytų, (Tąsa bus)

WATERBURY, CONN.

ŠTStRIflUSIfl DUONA 
^SCHOLES BAKING i. 
y M 10 SCHOLES STR. BROOKLYN, N.Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS*

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- , 
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duonų vaR 
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išrnd- 
kėti gydytojui.

Duonų pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

MINERSVILLE, PA.

I

39 Broadway

EXTRA!

Orderiuojant

5311

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EK0S
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

EXTRA!

siųskite money

STROP CO.
Philadelphia, Pa. 
ndimui siųskit:

itus mūsų

[Line
NcwYoA

Woodland Avenue, .
Philadelphia. Pa.

itvos švelnumas, prašalin
us tą dreskianti deginimą, 
> tikimės, palieka veidą 
Švelniausi-
jandymui siųskite savo 15- 
s Jūsų senas britvas, o 

stengsimės įtikrinti Jus
s Šių naujų pustų.
ia: Safety Britvom 12.00 
•a s tom Britvom |3.00

w

Britvos 
damas 
kurio 
kuo 

šomis 
mes 
verte
Kaina: Safety 
Paprastom Britvom

„ S. L. A. nariai turėtume pa
tys peržiūrėti, kaip mūsų or
ganizacijos pinigai išduoti ant 
morgičių.

Nepasitikėkime fašistiniais 
lietuviškais advokatais, ku
riuos fašistas Gegužis pasky
rė neva peržiūrėti išduotus pi
nigus ant mortgičių.

Mes žinom tų fašistų teisin
gumą iš praeities.

Fašisto Gegužio fašistinė P. 
T.,, matomai, savo vienmin- 
čiams fašistams skolino S. L. 
A. :narių darbininkų sumokė
tus pinigus be jokio apžiūrė
jimo, biletik savas.

Waterbury, kada S. L. A. 
11 kuopos nariai išėmė “title 
search” ant Devenio dviejų 
namų, kur S. L. A. fašistinė 
Pildomoji Taryba skolino' $5Qr 
000, tai ve kas s paaiškėjo: į- 
staigoj, kuri ; aiž^įimų ‘jtitle 
search,” kada ! dabar padarė 
,aht !tų Devenio-Ažunario na
mų, ant kurių iš S. L. A. sko
linta . $50,000, dirbanti žmo
nės pasakė, kad kada skolin
ta tie pinigai, tai neimta jo
jus “title search” tuo laiku ant 
tų namų, kurie randasi aut 
Cook St. ir E. Main St. Reiš
kia, Pildomoji Taryba skolino 
S. L. A. pinigus nepaisydama 
apie saugumų. Nariai turėtų 
apsižiūrėti. Gal visi fašistiniai' 
lyderiukai turi pasiskolinę po 
kelias dešimtis tūkstančių do
lerių iš S. L. A. tokiu pat bū
du, kąip Waterbury Devenis- 
Užunaris.' f Ne - be reikalo taip 
fašistai pasiūto S. L. A. seime, 
kad nei vienas darbininkas ne
įeitų nei į jokią komisiją. Da
bar gali būt aišku kiękvienam 
S. L., A. narįui, kad ten turį 
būt kas tokib slėptino nuo S. 
L, A. narių. Jau ir tie S. L.

Aukos, surinktos Amerikos 
politiniams kaliniams bei jų 
bylų vedimui. Aukojo seka
mai :

S. Pečiulis $2; M. Jurkša, 
A. Deltuva, A. šiemis, L. Ke- 
viskas, P. Ignatavičius, J. Ste
ponavičius, J. Kinčikas, V. Ra
manauskas, S. Mažeika, S. 
Varankevičius ir J. Palubins
kas po $1; J. Kušlakis, F. 
Snudis, J. Žilinskas, L. Eku- 
lauskas, K. Arminas ir J. Be- 
naitis po 50c; J. Žilionis, V. 
Bernatonis, M. šiurmaitis, F. 
Lencevičius, M. Pūkas, S. Aš
mena ir P. Murauskas po 25c. 
Viso labo surinkta $17.75.
J ; V,arde’politinių kalinių, ku
rių dabar jungtinėse Valstijo
se .kasdien skaičius didėja, vir 
siems aukotojams tariu šir
dingų ačiū.

A. \DeItųva.
Pinigai gauti ir pasiųsti kur 

skiriami.

PRANEŠIMAI 
IS KITUR
YONKERS, N. Y.

A. L. D. L." D. 172 kuopos susi
rinkimas buą trečiadienį, 9 liepos, 
Ungarų Kliubo svetainėj, 49 Jeffer
son St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit; laįįcu, yra svarbių 
reikalų aptarti. Pasirūpinkit ir mo- 
kesčus užsimokėti, nes' laikas jau 
baigiasii Sekr. Ig. Kartonas. 157-9

BINGHAMTON, N. Y.
A. L. D. L. p, 20 kuopos susirin

kimas bus ketverge, 10 liepos, Lietu
vių y Svetainėj, 315 Clinton St., 7:30

EKSPRESINE KELIONE I EUROPA
PER HAMBURGĄ MOŠŲ MODERNINIAIS LAIVAIS, HAMBURG DEUTSCHLANDALBERT BALLIN NEW yORK

' Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie 
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu 
liariai išplaukimai mūs populiariais kambariniais laivais

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND

Del informacijų kreipkitės j lokalinius

AMŽIAUS STEBUKLAS
Naujausia Išdirbystė, ir 

tai mūsų viengenčių 
lietuvių išradimas

PUSTAI
Su kurių pagelba* visos senos 
brityos, 'kurios, jūsų prasmėj 
jau. atslūžinę savo laiką, už
mestos kur nors, grįžta ir 
Jums vėl tarnauja, bet šį kar
tą su stebuklais atlieka savo 
pareigas.

Šįe PUSTAI dėlto yra XX 
amžiaus stebuklai, kad pakei
čia barzdaskutystę iš prievar
tos į malonumą.

ABERGRIP
2200 Coral St., 
Britvas
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Atvažiuoja Laisvės Choras iš Haverhill ir

Liaudies Choras iš Lawrence. Tie

Du Chorai Dainuos Bendrai, Va

dovaujami Pauliukaičio
JOHN NAUJOKAS

FREEHOLD, N. J.
a u-
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$9.70

21.50

14.50
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13.70
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Traukiniais
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čia imkite

59
i

išdirb- 
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darbi- 
atsiti-

188
52
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York,
Line,
Times

25th Avenue. Then walk 
the right to the park.

151 Metropolitan Ave. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

Birželio 7 d. iš Rokiškio nuvirto griovin, 
stoties ėjęs miestelin auto- žiavusių keleivių, sužeista 7,

26.50
28.05

3.00
11.15

Nors 
gi- 

ka-

> B-'

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

Worcester, 

Yonkers, N. 

Burlington,

Stanislovaitienė,

AVIE

ižde
L. D. Sekr.

29.15 
{1.70

12.00
1.50

3.00

Sutrauka 
įplaukė 

per. men.

Viso pasidaro
Viso tą men. išplaukų

Su 1 d. birželio lieka
IG. BACHES, A. L. D.
J. BONDZI, A. L. D. L. D. Ižd.

$487.40 
3,099.04

$3,586.44
1,299.75

$2,286.69

Aš, žemiąus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit 
man prisieiti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA.'su nurody
mais, kaip vartoti.

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

j'
f 1 nįfaJiš'finėse šalyse, 

pas mus atsiranda

26.05

v. ’

X ' ' ‘ f * • -

^fcštadienis, Liepos 5, 1930 tAišVfi r# Puslapis Penkias

1

PAS MUS IR SOVIETU 
SĄJUNGOJ

Viena iš pavojingiausių dar
bininkų sveikatai ir gyvasčiai 
pramonių, tai kasyklos. Ypa
tingai daug darbininkų užmu
šama ir labai daug sužeidžia
ma anglių kasyklose.
Jungtinės Valstijos labai 
riasi augšta technika, bet 
syklos neapsaugotos.

Ir kas čia tau rūpinsis 
syklas apsaugoti, kuomet 
kie apsaugojimai surišti su 
deliais iškaščiais? Juk darb
daviams neapeina, kad kasyk
loj kelis darbininkus užmuš 

w arba keletą desėtkų sužeis
* ’ kad ir bėgiu vienos dienos, nes 

’ pie žino, kad į jų vietą laukia 
. Šimtai bedarbių.
| Valdžiai irgi neapeina, kad 
darbavietėse užmušami ir su
leidžiami darbininkai, nes ta 
*pati valdžia atstovauja darb
davių, o ne darbininkų, reika
lus. Ir kad geriau apsaugoti 
darbdavius nuo tokių nesma
gumų, valdžia išleido neva ap
draudos įstatymą, kad kiek
vienas darbininkas būtų ap
draustas nuo nelaimingų atsi
tikimų, kad apdraudos kom
panija mokėtų už sužeidimus 
ir tt. Vadinasi, darbdaviai vi- 
siškai liuosi nuo atsakomybių, j 
o apdraudos kompanijos irgi į 
atsikrato nuo įvykusių nelai-į 
mių centais, o ne doleriais., 
Įstatymais taip sutvarkyta, I

* kad jeigu darbininkui nulau-j 
žia koją, tai už gautą iš ap-, 
draudos kompanijos atlygini-; 
mą darbininkas vargiai galėtų I 
kiaulės koją nusipirkti.

Visai ką kitą matome Sovie
tų Sąjungoje. Kovo* mėnesį 
Darbo ir Apsaugos Taryba iš
rinko specialę komisiją 
ti planus, kaip geriau 
gojus anglių kasyklose 
įlinkus nuo nelaimingų 
kimų ir įvedus sanitariškesnę 
tvarką. Komisija išdirbo pla
nts ir pateikė Tarybai, o pa
staroji paskyrė 92 milionus ru
blių tų planų gyvenimai! į- 
vykdymui.

Iš paskirtos sumos apsaugai 
^rj.?utHAjjq.kxj kasyklose nuo ne- 

laiiiJei/ gaus Donbaseino ka- 
syklos*55,800,000 rublių, Kuz- 
baseinas—8,400,000 rublių ir 
Uralo angliakasyklų sritis— 
4,000,000 rublių. Daugiausiai 
bus dedama pastangų prašali- 
nimui dulkių, kurios labai ken
kia darbininkų sveikatai. Bus 
prie kasyklų pabudavotos pir
tys, kad darbininkai, užbaigę 
darbą, galėtų pirtyje apsivaly
ti nuo dulkių ir suodžių.

Kaip matome, Tarybų val
džia deda visas pastangas, 
kad pagerinus darbininkų bū
vį, kad apsaugojus jų sveika
tą ir gyvastį. Tuo tarpu nie
ko panašaus nematome Jung
tinėse Valstijose ir kitose ka-

Ir visgi 
darbininkų 

tarpe tokių, kurie šios šalies 
tvarką giria, o Sovietų Sąjun
gos tvarką smerkia. Kuo to
kius darbininkus pavadinti, lai 
patys skaitytojai sprendžia.

A. L. D. L. D. 235 kuopa 
kojo Tarptautiniam Darbinin
kų Apsigynimui $22 ir “Daily 
Workeriui” $10. Pinigai gau
ti per drg. L. Kazlauską ir 
pasiųsti minėtoms įstaigoms.
> '■ “Laisvės” Adm.

146
28

K. Sokienė, Chicago, Ill. 8.15
J. Svinkūnas, Waterbury, 
Conn.
J. Karazija,
Mass.
A. Siurbienė,

Deveikis,

D.

D.
N.
M.
Plymouth, Pa.
V. Vilkauckas, Nashua, N.
H.
J. J. Pupis, Los Angeles, 
Cal.
J. 'Gobužis, Binghamton,
N. Y.
V. Navickas, Ansonia, 
Conn.
J. Keveza, Toronto, Ont., 
Canada
J. Kirstukas, Chicago, Ill.
L. D. Ap. D. 6 kp., Ar
gentina, V. Vaitekūnas
D. Petrauskas, Cleveland, 
Ohio
P. Kacilevich, Akron, O.
K. A. Tamošiūnas, Brook
lyn, N. Y.
J. Norbuth, Troy, N. Y .
R. Musteikis, Scottville, 
Mich.
V. Mikolapas, Lowell, 
Mass.
J. Murza, Bethlehem, Pa.
S. A. Tilvikas, W. Pull
man, Ill.
A. Shadis, Detroit, Mich.
R. Beniušis, Detroit, Mich.

Viso $487.40

Išlaidos
Už apdarus knygos “Politinės

Ekonomijos Pamatai” $648.94
Drg, J. Barkui už antrųjų ko- 

rektų skaitymą tos pat kny
gos ' •

Rankpinigiai del knygutės apie
Vytautą 250.00

M. Žaldokui alga už 4 mėn.
| po $5 savaitėj
: V. Paukščiui damokėta už pa

skaitą “Lietuvos Ūkis, Pra
monė ir Pirklyba”

D. M. Šolomskui damokėta už 
paskaitą apie religiją

A. Matuliui, knygiui, alga už 
metūs 175.00

A. Matuliui už štampas pa
siuntimui Įvairių knygų 30.81

Adv. St. Bredes už išpildymą 
Pa. valstijos blankų reikale

A. L. D. L. D.
L. Prūseikai už rankraštį 

gutės apie

5.00 KarV# Apyerte' AutdiJusį
• ' ’ 1 • I » I « ♦ T >4 ( • • «</««/ i <

busas susidūrė su karve ir
Iš 12 va-

kurių tarpe 4 pulko kapel
meisteris Domarkas, karei
vis Ruminas (pirmam nu
laužta ranka, antram — ko
ja, kiti lengviau).

LIETUVIS GRABORIUS

Amerikono Aukselio 
Automobilio Katastrofa

Atvažiavęs į Lietuva iš 
Amerikos p. Aukselis su 
žmona atsivežė ir savo 'au
tomobilį. Iš Šiaulių pasiė
mę savo seną pažįstamą p. 
Odminį, visi važiavo pas sa
vo giminaičius. Ant plento 
Šiauliai-Joniškis, ties Stri- 
peikių kaimu pasipainiojo 
vaikai. Aukselis, nenorėda
mas jų suvažinėti, staiga 
pasuko į šalį, bet netikėtai 
atsitrenkė į akmenį. Auto
mobilis tris kart persivertė. 
Visi važiavusieji smarkiai 
nukentėjo i r nugabenti 
Šiaulių miesto ligoninėn.

P. Odminis birželio men. 
į 11 d. mirė, o p. Aukselio su 
ĮAukseliene sveikata gerėja, 
j Už automobilio suremonta- 
Ivimą sumokėjo 1,500 litų.

ŠIAS SVARBIAS KNYGAS DAR

lį&l'll-A DALVKKI

GALITE GAUTI Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedaliomis: 10-12 vai. ryte.

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA-. 
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, N U LIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway s/

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

PLATINKITE “LAISVĘ

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

“AR STEBUKLAI PAGYDO?
geriausios : lietuviškos knygos apie lytinį gyvenimą. 

Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meilės slaptybes.

Knygoj "Patarimai . Moterįms” rašoma apie moterų lyties 
reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos yra didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytos.

Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, . 
su jprisiuntimu

Dabar perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 
skaitymo knygelių. <
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo* knygyne keletą kopijų 
jau senai niekur nebegaunamos knygos, vardu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” Tai mokslinė knyga, aiškinanti, kaip 
pas žmones atsirado ir vystėsi meilė. Tai buvo vienatinė tokia 
knyga lietuvių kalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdaini po $1.00.

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiud adresu:

J. KARKUS
Box 129, Gen. P. O. New York, N. Y.

Iri iZ”01 If Si C M S m-. .IMIInk do
s ’* r » i . *

Nedelioje, 6 dieną Liepos-July, 1930
Directions for Automobiles

From New Y’ork City, 
cross the Manhattan Bridge 
and ride down Flatbush 
Avenue to Prospect Park. 
Ride through the Park ’to 
Ocean Parkway till Bay 
Parkway is reached, then 
turn to the right and ride 
down to the end of the 
road. Seeing the water, turn 
to your left to Cropsey Ave
nue, to the car tracks and 
that will be 25th Avenue. 
There to the right will be 
found Ulmer Patk.

Directions by Train
From Williamsburgh, 

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

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

PARAŠĖ R. MIZARA
Išleido Dienraštis “Laisvė”

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

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

64 Puslapių, Kaina 15 centų

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

Tuoj aus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

LAISVĖ
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y

; Į ‘ , • . i 1 •

Da Bušai Atvyksta iš Massachusetts. Juose

VietiniaiLYROS 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 Šaknai
tės, ir BANGOS CHORAS iš Elizabeth©, vado
vaujamas Eremino.

Kalbės Drg. L PRUSEIKA ir Bus Svečių, S. L.
A. Seimo Delegatų, Kalbėtojų 1 •

Kaip Važiuot Automobiliais
Iš New Yorko miesto, va

žiuoti per Manhattan Bridge 
(tiltą); pervažiavę tiltą, va
žiuokite Flatbush Avenue 
iki Prospect Park. Perva
žiavęs parką, pasukite į 
Ocean Parkway; privažiavę 
Bay Parkway, pasukite po 
dešinei ir važiuokit iki ga
lui. i Pamatę vandenyną, 
pasukite po kairei į Cropsey 
Avenue. Kada privažiuosi
te gatvekarių “trekes,” tai 
tas ir bus 25th Avenue. 
Ten ant kerčios, po dešinei, 
rasite Ulmer Park.

Kaip Važiuot
Atvažiavę iš 

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

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

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

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

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

rus nuolatos užlaiko, kad rūkytojams pa
tinką ! . /

Lithuanian Liberty Hall, Elizabeth, N. 
J., 269 Second St., nuo senai JOHN’S Cigarus užlaiko, nes Cigarai 
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 LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

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

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenua) 
MASPETH, L. I„ N. Y. 
Telephone, Juniper 1796

MM
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A A.L.D.L.D. ATSKAITA Už
GEGUŽĖS MĖNESĮ, 1930 M.

M Kp. Kas prisiuntė ir iš kur. Suma.
• 50 Geo. švedas, Rochester,

■ N. Y.
151 M. Garrison, Buffalo, N. 

k Y
79 J. Griškėnas, Roseland- 

Chicago, ’111.
52 J. K. Alvinas, Detroit, 

Mich.
25 Ch. Sinkevich, Southbury, 

Con.
Pav., J. Naudžius, Pearl 
River,’ N. Y.
L. Kazlauskas, Freehold, 
N. J.
J. Putrius, Lynn, Mass.
A. Alexander, Zeigler, Ill.
M. J. Iškauskas, Jersey
City, N. J.
A. Mataitis, Kenosha, Wis.
M. Kairis, Bridgeport, 
Conn.

Jo
i J

DIDELĖS PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTROS BE PERSTOJO GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR 
AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

Ulmer Park
Pradžioje 25th Ave., Brooklyn

Siųsdami pinigus su gavo adresu, užrašykite:

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

Parkas bus atdaras nuo 10 V. ryto; Muzika nuo 2 vai. dieną iki 12 nakčia
Street or Avenue

, Miestas State
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U susižeidė du asmenys, smukdą-

kėlė sau algas virš puse mi-

Atsiliepkite!

sekančiu antrašu:

mylių, 
Illinois 
būrius 
mylių

norite įsigyti NUOSAVĄ 
gražioj vietoj, PIGIAI ir

, J. P. MACHULIS
8719 Elderts Lanė

> • 'Woodfhaven, N; Y.'
. , , . Tel.; ^ichigan 1345

Freeport, L. L, miestelio 
valdyba davė leidimą Ku Klux 
Klanui laikyti savo demonstra
ciją liepos 19 d.

Vanduo veržėsi į 
tunelius iš srutų rynų, kurio
mis nepaspėjo nubėgti. Dau
gybė skiepų tapo užlieta. Dvie

jose vietose įgriuvo gatvės;

žieminių javų neužderėjo; 
šiemet gerai uždegėjo.

Visu Bilionu Doleriu Pakėlė
uvuuvju lxv* __ 1 • V* IR 1 V»

kuris buvo 46 Ten Newyorkieciaros Mokesčius
Per vienus paskutinius me- 

subvės-eleveiterio ifus New Yorko miesto valdy-

Puslapis šešias

VIETOS ŽINIOS
Žada Būt Net su Orlaiviais 
“Laisvės” Piknike, Ulmer 
Parke, Rytoj, Liepos 6 d.

Kaip matėte iš laiškų, į 
'Laisvės” metinį pikniką, lie

pos 6 d., atvažiuoja draugai 
net iš už tūkstančių 
kaip kad iš Maine ir 
valstijų, nekalbant apie 
tų, kurie daro šimtus 
kelionės iš Naujosios Anglijos. 
O apie philadelphiečius ir ki
tus, kurie randasi tik už šim
to kito mylių, tai nėra ko nei 
šnekėt; 'jie jaučiasi taip arti, 
lyg ši dienraščio “Laisvės” 
šventė įvyktų pas juos namie.

Visaip žmonės atvažiuoja: 
traukiniais, automobiliais, bu- 
sais? nebūtų dyvai, kad vienas 
kitas darbininkiškas farmerys 
atbarškėtų ir arkliniais ratais. 
Kas įdomiau atrodo, tai pra
nešimas nuo Lawrence’o drau
gų, kad tūli ruošiasi atzvimbti 
net orlaiviu, žiūrėkite, ką jie 
rašo :

“Lawrence, Mass., 
“Liepos 3, 1930.

Brangūs Draugai:
“Mes atvažiuosim ‘Laisvės’ 

piknikan liepos 6 d. Išvažiuo
jam subatos rytą, kaip 3 vai.; 
o Brooklyne būsim kaip 1 ar 
2 vai. po pietų. Važiuojam 
tiesiai į ‘Laisvės” svetainę.

“Draugai, būtų gerai, kad!

Paskutinis Pranešimas Apie 
Menkeliūniiitės Vakarienę

Aido Choro ir Darbininkių 
Susivienijimo 1 kuopos rengia
moj vakarienėj, šiandie va
kare, liepos 5 d., išleistuvėm 
drg. K. Menkeliūniūtės į Ita
liją, bus išimtinai gera muzi- 
kalė programa, nekalbant apie 
gardžius valgius ir gėrimus.

Dainuos rusas tenoras Lebe- 
deff; M. Butėnienė, F. Stan
kūnas, pati K. Menkeliūniūtė, 
Aido Choro Merginų Sekste
tas, Radio Kvartetas ir Elena 
Aušriūtė; tikimasi, jog dainuos ' 
dar ir visas Aido Choras.

Šalinaitė ir Petrovas akom
panuos dainininkam.

Nepasivėluokite.'

PAJIEŠKOJIMA1

N. J

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone; Stagg 44Of

PARDUOSIU restoraną arba priim-
LS siu partneri ji restorano biznį, Ga- 
•Gilima padaryti Į' gerą pragyvenimą

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

Tel., 0783 Stagg

Gustonys po traukiniu iš
krito kuopos seniūno Kri- 
nicko 22 metų tarnaitė, E-

Traukinys Suvažinėjo

ĘHONE 
Stagg 
5043

Notary 
Pnblic

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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

kendžių krautuve ir 
visai pigiai.

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

aprėdalų krautuvė 
ore). Geras biznis, 

gera proga pirkti.
A. Ber- 

le Neck Rd., Great

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

PARSIDUODA 12 kambarių namas, 
Sheepshead Bay, vienas blokas nuo 

jūros, visi vėliausi įtaisymai; par
siduoda pigiai.

J. Domenienė
44 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

153-8

PARSIDUODA Great Necke bučeme 
ir gtosemė, biznis gerai įdirbtas, 

lietuvių apgyventoj vietoj. Jeigu no
ri, gali pirkti su namu arba vieną 
biznį. Labai gera proga, pasinau- 
dokit. Del platesnių informacijų 
klauskite telefonu: Great Neck 1686, 
arba kreipkitės po num. 100 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y. 153-?

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

Tel.: Midwood 6261

ANT STOČIŲ GALITE G A UIT 
“LAISVĘ” ELIZABETH, 
Figens, 221* Second St. 
Mickus, • 278' Second St. 

as Singer j.

dviem. . < Vienam perdaug darbo. 
Kreipkitės • po num. 41 Meserole St., 
Brooklyn, N. Y. 156-8

J. LeVANDA
(Levandauskas)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

LAISVE

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

dry goods st 
geroj vietoj ir 
Pasinaudokite proga tuojau, 
zetes, 449 Midi 
Neck, N. Y.

PARSIDUODĄ
sykiu automobilius, 

Pardavimo priežastis—išvažiuoju į 
Lietuvą. Aįslšt.ukit; Stanley Toto
raitis, 672 Di’iggs Ave., Brooklyn, 
N .Y. Tel., Greenpoint 9396.

157-62

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

S.

m

Darbininkas UŽ $5.50 i Dieną: Tarpustotyj Panevėžys
Ralph Cioffi, turtingas kon

traktorius, dar nesenai skai
tęs pinigus milionais dolerių, 
taip nusišpicavo per gemble- milija Gulvanaite. Jai nu- 
rystes ir lėbavimus, kad dabar pjauta kairioji ranka. Su

žeistoji nugabenta į Panevė
žio apskrities ligoninę.
t Netoli Skapiškio trauki/ 
nys suvažinėjo 70 metų se
niuką, Juozą Levoną iš Aru- 
vaičių kaimo, Skapiškio 
valsčiaus. Jis važiavo vieš
keliu skersai geležinkelio ir 
nepastebėjo ateinančio trau
kinio.

pristojo tarnauti požeminių 
gelžkelių kompanijai už $5.50 
į dieną, kaipo sargas. Tuo 
pačiu laiku jis, suprantama, 
daro planus, kaip vėl kokiomis 
gudrybėmis pralobti: neilgam 
tokie prasilatravę asmenys bū
na darbininkais bei tarnauto
jais; jie jieško geresnio gyve
nimo, kad ir |5er tiesioginį 
minalizma. * ' c

Leidžia Kukluksam 
i Demonstraciją

Nepaprastai Smarki Audra Spaudos ir Komunistę 
Pridirbo Daug Nuostolių

Nepaprasta audra aplankė 
New Yorką ir Brooklyną ket-Į 
virtadienio vakare; lietus bu-i 
vo toks smarkus, kad, kaip sa
koma, “debesiai pratrūko.” 
Vanduo taip giliai užliejo 
Grand Central gelžkejio reles, 
kad per valandą nedrįso išsi
judinti 40 traukinių. Požemi
niai gelžkeliai, ypač viršutinėj 
New Yorko daly j, pritvino 
vandens, taip kad traukiniai

-vraugai, dūlu gerai, Kau!^1’^? stov®^ p? valandą ir ooo. Sovietų Orlaivininkys- j i . • , daugiau. ---- .nurodytumėte, kaip geriau da- .

PajėgŲ Išaugimas 
Sovietu Sąjungoj

MASKVA.—Sulig vėliau
sių skaitlinių, Sovietų Są
jungoj Komunistų Partijoj 
yra arti 2,000,000 narių; 
Jaunųjų Komunistų Lygoj 
2,500,000; komunistų pio
nierių organizacijoj 3,750,-

važiuoti prie ‘Laisvės’ svetai
nes. Taipgi,, draugai, pasirū
pinkite mums nakvynę. O 
mes manome, I 
apielinkės bus svietelio ir su 
orlaiviais ‘Laisvės’ piknike.

“Be to, girdėjome, kad yra 
rengiama išleistuvių vakarienė 
draugei Menkeliūniūtei; tai 
gal ir mums teks kokia vištos 
šlaunelė.

“Na, tai iki pasimatymo 
‘Laisvės’ piknike.
“Piknikan Važ iavimo Komisi-

'J. Čiulada, A. Žilionis, M. 
nkiūtė, P. Zula, V. Kbali- 

kauskas.“
Kaip Pasiekt “Laisvės” \ 
Svetainę

“Laisvės” administracija St. ir Central Park West, New j 4 
tiems’ draugams pasiuntė tele- Yorke, keturi jauni vyrai jį 
grama instrukcijas, kaip leng- sustabdė, 
viaus pasfekti. mūsų svetainę. Jam revolverius. Jis pasiprašė 
Visiems gi kitiems, kurie at- leist jam išlipt iš automobilio, 
važiuoja busais, automobiliais!žadėdamas “gražiuoju” ati- 
bei taxi-cabais per New Yorką;duot pinigus. Su minėta su

ma pinigų jis atidavė ir $2,- 
500 čekį. Plėšikai paliepė jam 
sėst į automobilį ir toliau va
žiuot. Jis atsisakė. Tuomet 
plėšikai sulipo į jo automobilį 
ir be didelės paskubos tolyn 
nuvažiavo. Kontraktorius te- 
lefonavo bankams, kad neiš
mokėtų pinigų sulig minimo 
čekio.

tės Lyga dabar turi suvirs 
5,000,000 narių.

Kuomet pirma karo caris- 
tinėj Rusijoj laikraščių die
ninė cirkuliacija buvo tik 
2,700,000 kopijų, dabar yra 
viso 25,000,000 kopijų. Dar
bininkų korespondentų dirb
tuvėse yra 500,000. Apart 
to, kiekviena dirbtuve, kiek
viena Sovietų įstaiga, turi 
savo sieninį laikraštį. Yra 
milionas ar .daugiau kaimų 
korespondentų; kiekvienas 
kaimas turi savo sieninį 
laikraštį, gi didesni kolekty
viški ūkiai turi savo regulįa- 
rius; laikraščius.

Iš žymesniųjų . laikraščiu 
i ^Valstiečių Laikraštis”. tuyi 

, du iš jų atkišdami 1.750,000 cirkuliacija; 
“Pravda” — 1,500,000; “Iz- 
viestija”—800,000.

Viso Sovietų Sąjungoj yra 
į 349 laikraščiai penkiasde
šimts aštuoniose kalbose; 
žurnalų viso yra 357.

1927 metais, spalių mėne
si, kada įvyko Komunistų 
Partijos 15 konvenciia, laik
raščiu viso buvo 201; žur
nalu 130. v

Skaitlinės apie Pavasarinių 
Javų Sėjimą

Vėliausios skaitlinės apie 
pavasarinių javų sėjimą, 
paskelbtos liepos 1 d., paro
do, kad jau išpildyta 96.3

mi žemyn. 40 mylių į valan
dą greitumo vėjas su dideliais 
ledais nutraukė daug elektros 
vielų. Spardėsi ir perkūnas, 
kuris apsvaigino vieną Brook- 
lyno policmaną. Brooklyne ir 
Queense išvartyta daug me
džių.

Kontraktorius “Gražiuoju” 
Atidavė Plėšikam $6,339

Kada didnamių statymo 
kontraktorius Wm. Moo*re at
vežė $6,339 išmokėt savaitines 
algas savo darbininkams, 91

į “Laisves” įstaigą, duodame' 
šitokį nurodymą. Iš New Yor- 
ko važiuokite per Williams
burg Bridge į Brooklyną; pas
kui iki Lorimer St., o šita gat
vė visiems žinoma. “Laisvės” 
svetainė randasi po num. 427 
Lorimer St., t. y. kampas Lori
mer ir Ten Eyck St. Įsitėmyki- 
te, jog tikrasai dabartinis “L.” 
adresas yra 427 Lorimer St. 
(ir tiktai iš seno papratimo 
žmonės kreipiasi senuoju nu
meriu, i 
Eyck St.) 

Kurie
traukiniu važiuosite iš New bos lėšos tapo pakeltos visu iuu’ J.au „1?.puuyia 
Yorko, išlipkite Lorimer St. bilionu dolerių. Iždas be sai- nuošimčiai ŠėjimO j progra- 
stotyje ir, sulig numerių, atra- k0 eikvojamas; požeminių mos. Pavasarinių javų sęji- 
site “Laisvę” už keleto blokų, gelžkelių ir kitų miestinių dar- mas šiemet apėmė 14,000,-

Varys Bylą už Pakėlimą 
Važinėjimo “Fėrų”

Nors keliuose pirmesniuose 
teismuose I. R. T. požeminių 
gelžkelių ir “eleveiterių” kom
panija nelaimėjo bylą už va
žinėjimo kainos pakėlimą iki 
7 ir pusės centų arba net 10 
centų, tačiaus dabar augščiau- 
sio teismo teisėjas Phoenix In
graham davė kompanijai lei
dimą toliau tęsti bylinėjimąsi 
su miestu, ir reikalauti augš- 
tesnių “ferų.”

I_______________________________

Lvriečiy Domei—Antradienį 
Mėnesinis Susirinkimas

B.
S.
I

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Klimo 
Karlono, apeina iš Skrelių kaimo, 

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

156-9--------- T—. J . , į . . . . 
JIEŠKAU 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 sekamu adresu: E. P., 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

156-8

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviy Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoze 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.
j.* A. 322 kuopos susirinkimas 

panedėlį, 7 liepos, Peoples Ly- j 
ietim svetainėje, 218 Van Sicklen; 

Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Šia
me susirinkime delegatai išduos ra
portą iš buvusio seimo. Visi nariai 
ateikit ir išgirskit, kaip Pildomoji > 
Taryba su policija daužė delegatams! 
galvas ir metė laukan pažangiuosius 
delegatus. K. K. 158-9

BROOKLYN, N. Y.

A. P. L. A. 22 kuopos susirinki
mas bus panedėlį, 7 liepos, “Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit ir nauju atsiveskit. Valdyba.

157-8

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir.MALIORIUS

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis b p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senui Jr krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS s 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu j

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

MATTHEW K BALLAS
(BIELIAUSKAS)

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(■UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Patarnauju visiem be skir- 
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį,__ 1
atlieku gerai. Reikaro" 
kites pas mane, o 'patari 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
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 naturalį vidurių malimą- 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................................60c, per paltą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarą 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtinės šių re
ceptų dalys, gydytojų* užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.
Mes taip pat turime žolių ir £erą sandėlį gyduolių. 

Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipiatės;

bų kontraktorįai su poĮitįkie-. 000 akru žemės d'augiau, ne- 
!riais plėšia, kiek išibanp; aug- ^e^eitu mętu* 'pavasari-1 
štieii miesto-valdininkai pasi- . Ji >
kėlė sau algas virš puse mi- "IS sėjimas, ir šiemet apse- 
liono dolerių; policmanams ir- tos žemes plotas viso Siekia 
gi tapo beveik padvigubintos arti 28,000,000 ąkrų ddū- 
algos. Keliamas miesto išlai- giaū, negu pereitais metąi$, 

į das tiesioginiai bei netiesiogi- nes pereitais, metais dalis 
niai turi sumokėt darbo žmo- .

Ateinantį antradienį įvyks 
Lyros Choro mėnesinis susirin
kimas, National Hali, 91 Clin
ton Ave., Maspethe. Visi ly- 
riečiai, būtinai pribūkite, į šį 
susfrin£frną, nes yra daug svar
biu dalykų aptarti. Atsiveski
te ir niaują narių prirašyt.

B. Mhevičiūtė, Sekr.

nes, kaip tai, pavidale pabran
ginamų nuomų (rendu) už bu
tus ir kt. O bedarbiams iš 
iždo ponai neskiria nei cento.

Kunigas Kaltinamas, kad 
Kriminaliai Stengėsi 
Išveržt $75,000

Protestonų episkopalų 
gas, H, Warren Hunter, 
modore viešbutyje, New
ke, pareikalavo $75,000 
Wm. E. Willaydo, bankininko

1 Kurie 
įNAMĄ 
(lengvomis išmokąjimo sąlygomis, tai 

kuni- praneškite savo antrašą ir tuojąus 
Com-'gausite visas reikalingas informaci- 
Yor-'Jas’ darios jums nieko nekainuos.

Iš i Yra nepaprastai gerų pirkimų, ku- 
, riais turėtų pasinaudoti ypač tie, 

, v . į kurie mano kada nors pirkti namus,
ir šėrų vertelgos; O kad ne, į Nelaukite ilgiau, atsiliepkite tuojaus 
tai kunigas viešumon iškelsiąs 
įvairius jo skandalus. Už tą 
kriminalį bandymą išveržti to
kią didelę sumą - pinigų Wil
lard patraukė kun. Hunterį 
teisman. ' i < 1 ■/ j

GRABORIUS
1< 1 (Undertaker)

■ * i 1 I
107 Union Avenue
(Arti Grand St.)

BROOKLYN, N. Y.

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 
likirpkit šį skelbimą ir prisiųakit karta su užsakymu

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

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

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

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau.' 

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

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00
Nudažom žilus plaukus ir sugar- 

biniuojame ilgam įaikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
Lorimer St., Šalia AptiefcosBROOKLYN, N. Y.
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