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Atmuša Kapitanshmy 
Melagių Paskalas apie 
Kalinius

MASKVA.— Atėjo žinių, 
kad J. V. uždėję embargo 
(draudimą įvežti) ant me
džio, pagaminto Sovietų Są
jungoj, nes, esą, tasai me
džias yra apdirbamas kali
nių. Sovietų vyriausybės 
žmonės atsako, kad tai yra 
didžiausias melas. Sovietų 
Sąjugoj šiandien medžio 
darbininkai yra apmokami 
brangiau, negu kitų šakų. 
Jų mokestis dažnai siekia 

”$150 (300 rublių) į savaitę.

Išmetė Penkioliką Profesorių 
Bei Mokytojų

/

GULPORT, Miss.— Val
dytojai Mississippi univer
siteto ir kitų su juo surištų 
kolegijų paskelbė išmetą 
keturis universiteto profe
sorius ir 11 kolegijų moky
tojų iš vietų. Už ką tie žmo
nės tapo išmesti—neskelbia
ma.

Trys Pakloti Viena Diena— 
Vis tai Garsioj Chicagoj

lt
CHICAGO.— Liepos šeš

tą dieną šio miesto gengste- 
riai ir slogeriai vėl pasidar
bavo: nušovė tris asmenis. 
Šovikai dar nesuimti. Iš 
nušautųjų yra vienas biz
nierius, kitas namų sargas, 
o trečias—pats banditas.

KARŠČIAUSIOJ VIETOJ 
PADARĖ PAVEIKSLUS

MASKVA.—Sovietų ju- 
džių dirbėjai nutraukė pa
veikslus karščiausiam pa
saulio kampelyj—tai Jeme
no karalystėj, kur gyvena 
daugiausiai arabai ir nema
žai jų clar nomadai. Karš
tis dienos metu ten siekia 
160 laipsnių (Fahrenheit). 
Dirbti negalima kitaip, kai 
tarpe 8 ir 10 vai. ryto. Ir 
tai kameros smarkiai įšyla, 
kad nei piršto pridėti prie 
jų negalima.

NUŠAUTAS “SAUSŲJŲ” 
AGENTAS

TRINIDAD, Col.— Perei
tą sekmadienį čia tapo nu
šautas “blaivybės vykinto

jas”, Dale F. Kearney, šo
vikai atūžė autpmobiliuj, 
suradę, jį ant gatvės, palei
do šūvius ir nudūmė savais 
keliais.

W • ™ MM,Laisve
Nepakvietė Sovietų Sąjungos WILKES-BARRES POLICIJA IŠDRASKĖ 
į Opiumo Konferenciją

PRAKALBAS APIE SLA SEIMĄ 
SKUNDE FAŠISTAI

GENEVA—Tautų Sąjun
ga šaukia tarptautinę kon-fj 
ferenciją delei apkalbėjimo, j 
kaip kovot sU opiumo par-į 
davinėtojais ir platintojais, i 
Į konferenciją užkviesta ir 
Jungt. Valstijos, nors jos d. 
nepriklauso Sąjungai, bet komitetas buvo surengęs 
Sovietų Sąjunga nepakvies- prakalbas apie SLA seimą, 
ta. kad Susivienijimo nariams

Užklausus, kodėl šitaip ir šiaip žingeidaujantiems 
pasielgta, kvietėjai paaiški- Susivienijimo klausimu pla
no, kad Sovietų vyriausybė'čiau išaiškinti, kas dėjosi 
vistiek būtų nedalyvavusi ir Chicagoj, kaip fašistai ir 
dar būtų galėjusi “ne diplo- socialfašistai privedė Susi

vienijimą prie skilimo, ir tt.
Susirinko nemažas skai

čius į svetainę žmonių (No. 
139 So. Main st.). SLA ke
li pažangieji delegatai buvo 
pasirengę papasakoti apie 
seimą. Iš Brooklyno buvo at
važiavęs J. SiuVba kalbėti 
apie Susivienijimą abelnai.

Atidarius susirinkimą, 
pirmininkui trumpai pakal
bėjus, buvo perstatyta kal
bėti vienas iš delegatų. Jam 
bekalbant, atėjo keli šnipai 
ir vienas, konstebelis ir sa
vo paprastu brutališkumu, 
neatsiklausę nei kas suren
gė šias prakalbas, liepė vi
siems susirinkusiems kuo- 
greičiausiai išeiti iš svetai
nės. ,

Vėliau paaiškėjo, kad tą 
pačią dieną šeši ar septyni 
fašistukai lankėsi pas poli-' 
ei ją ir melavo, būk šias pra
kalbas. komunistai . rengę 
“nuvertimui valdžios”., Sa-

WILKES-BARRE, Pa.— 
Pereitą šeštadienį, liepos 5 

, viętinis priešfašistinis

, kas dėjosi

matiškai” atsakyti.

Garsioji Ekspertu Kon
ferencija Leningrade
LENINGRADAS.— Grei

tu laiku čionai susirinks 
33-jų kraštų atstovai svars
tyti apie žemės tręšimą, so
dus, daržus ir kitokius ag
rikultūros ir hortikultūros 
dalykus. Tai bus reikšmin
ga ir įdomi tarptautinė 
konferencija, kurią sudarys, 
daugiausiai, be abejo, mok
slininkai ir šiaip prityrę 
žmonės minėtoj srityj.

Nemaža delegacija bus iš 
Jungtinių Valstijų. Laike 
konferencijos, Leningrade 
bus patiekti pagrindai ag
ronomijos institutui, kurį 
Sovietų vyriausybė statys. 
Beje, Jungtinių Valstijų de
legacija, užsibaigus konfe
rencijai, važinės po visą
SSSR susipažinimui su tuo, jOn}a’ Pr.le. įskundimo daug 
ką Sovietai vykdo gyveni- 
man, socializmu.

SUGAVO DIDELĮ ŠMU- 
GELNINKĄ

darbavosi ir Kamarauskas, 
buvęs SLA vice preziden
tas.

Komisija nuėjus pas po-' 
licijos komisionierių užpro- 

i testuoti. Buvo paaiškinta,

Monarehistas Budelio Bernas 
—Patapo Katalikų Kunigu

kad visą dieną lietuviški fa
šistiniai Klementai lindo 
prie policijos ir prašė iš
draskyti prakalbas.

Susirinkusieji į prakalbas 
labai pasipiktino tokiuo 
bjauriu fašistų ir socialfa- 
šistų pasielgimu. Sako, kad 
reakcionieriai ne tik Chica
goj pasikvietė policiją sau 
į pagelbą ir policijos buože 
suskaldė Susivienijimą, bet 
taipgi 
j ieško 
prieš 
narius

visaip meluodami 
policijos pagelbos 

pažangiuosius SLA 
ir kolonijose. Bet 

jie tuomi užduoda sau dar
didesnį smūgį. Tie SLA 
nariai darbininkai, kurie 
dar sekė juos, pasipiktins 
jų bjauriu darbu ir prisidės 
prie pažangiųjų.

SLA nariams darbinin
kams vis tiek bus pasakytas 
teisybės žodis, nežiūrint ko

ROMA.—Bostono kardi
nolas O’Connell iššventino į 
katalikų kunigą buvusį Ru
sijos caro artimiausią kari
ninką (kruvinojo Mikės sau
gotoją), princą Aleksandrą 
Volkonskį.

Po to, kai jis buvo “iš- 
šventintas”, papa Pijus pa
sikvietė pas save ir ten lai
mino. Laike karo šis bude
lio bernas buvo persivertęs 
į katalikų tikybą ir dabar, i tų dalyvavo virš 1,600, at- 
jei ko gero, dar šventu bus stovaujant visus didesniuo- 
paskelbtas.

Bedarbių Konvencija Užsibaigė; Nuskyrė 
Centrą ir Varys Darbą Tolyn už

Bedarbių Reikalus P
Dalyvavo virš 1,600 Delegatų; “Darbo Diena” bus Bedar

bių Kovos ir Reikalavimų Diena Visose Jungtinėse Val
stijose ' |

CHICAGO, Ill.— Bedar
bių konvencija užsibaigė 
pereitų sekmadienį. Delega-

Dar Du Negrai Nužudyti
1- • 1SZ» X. W 1

sius miestus ir miestelius, 
kuriuose randasi bedarbių, 

konvencijos

Baltveidžiy Žudeiku
EMELE, Ala.— Pereitą 

sekmadienį vėl nužudyti du

1. Nuskyrė “Darbo Die
ną” (rugsėjo mėnesio 1 d.) 
visos šalies bedarbių diena 
demonstracijoms ir protes-

. b

Lisbona, — Portugalijos 
esamoji valdžia susekė mo- 
narchistų suokalbį nuversti 
ją. Monarchistam vadovavo 
pulk. Almeida.

COSENZA, Italija.—Vai- 
džios atstovai giriasi turį 
suareštavę tūlą Rocco Can- 
nigazaro, kuris pastarai
siais 20-čia metų užsiimdi- 
nėjo šmugeliavimu į Ameri
ką italų. Daugelį jų žūli- 
kas apgavęs.

Susivienijimo Gynimo
Fondo Komitetas ir.

Antrašas
SLA 36-tas Seimas 

(laikytas Meldažio svetai
nėj), kaip žinoma, įkūrė 
fondą kovai su SLA uzur
patoriais. Fdndo atsišau
kimas tilpo mūsų spaudo
je.- Reikia jis visais gali
mais būdais paremti. Ku
rios SLA kuopos turi ižde 
pinigų — paaūkokit kiek 
galite. Pavieniai nariai ir 
nenariai taipgi kviečiami 
paremti.

i Fondo komitete yra se
kami asmenys:

J, V. Milius, Pirm.
A. Yuris, Sekretorius 

< J. K. šarkiūnas, Ižd.
Čekius arba paštd pini

gų 'perlaidas (money or
derius) reikia išrašyti J. 
K. Šarkiūno vardu, o siųs
ti sekretoriui, kurio ant
rašas’seka: A. Yuris, 4401 
So. St. Louis Ave., Chi
cago, Ill.

Perdaug Išleidžia5 
Buržuazinei Diplomatijai

I BERLYNAS.— Vokiečių 
nacionalistų partijos atsto
vas reichstage pareiškė, kad 
Vokietija perdaug pinigų 
išmėtanti savo diplomatijai. 
Jeigu. Anglija apsieina tain 
tikslui išleisdama $12,000,- 
000, Franci j a—$9,000,000 
tai Vokietija išleidžia $15,L 
000,000 į metus.

r

Poona, Bombay.— 10 as
menų tapo sužeista laike su
sikirtimų maršuojančių in- 
dusų ir policijos. .Indusai 
maršavo aplankyti Gandhi,-' 
kuris tupi kalėjime.

Geneva.— Tautų Sąjunga 
skelbia, kad nuo to laiko, 
kaip ji susiorganizavo, Ame
rikos kapitalistai paskyrė 
jai arba pažadėjo duoti 
$8,000,000 aukų.

darbių vadai, sėdį kapitalis
tiniam kalėjime.

Kjar, be to, pastebėjo; 
kad konvencijoj randasi atė- 
jęs pasiuntinys nuo Natio-r 
•nal Civic Federation ‘ (ske- 
bų verbavimo organizaci
jos), kurio tikslas bus šnL 
pinėti ir raportuoti savo 
siuntėjams. Antras negeisk 
tinas elementas yra tūlas 
Blackman, kongresmano 
Fish pasiuntinys, kurio pa* 
reiga bus raportuoti Fish’ui 
apie darbininkų veikimą, 
kad paskui galėjus kongre
se pervaryti griežtesnius įs
tatymus prieš bedarbius ;if 
visus, kurie reikalauja iš 
kapitalistų didesnio duonos 
šmoto. f

Nuo Amerikos konymistų 
partijos konvenciją sveiki
no ir partijos programą del 
bedarbių dėstė C. Hatha
way.

Į veiki anty j į komitetą įei
na 38 asmenys, tarpe kurių
randasi astuoni negrai dar- , 
bininkai.

Vos konvencija užsibaig 
veikiantysis komitetas tu( 
jau atlaikė savo mitingą 
kuriame buvo detaliai ap-\ 
svarstyta visa eilė klausi- J 
mų, pravedimui gyvenimam

1

negrai—viena moteris, Eye-!^amsy 
rienė, ir kitas negras—ku- # _
rio vardas dar nesužinota, vencija bus laikoma spalio 

Prieš kelias dienas čionai mėnesį, 
tapo nužudyti du negrai, 
John ir Jacob Robertson.

i matome, vėl du. 
. ___ jau keturi. Baltieji 

niekšdariai nepasitenkįgįr 
tik tuomi, bet dar įieško 
daugiau ir pasirengę išnai
kinti visą juodveidžių Ro^ 
bertsonų šeimyną ir jos gi- 
minęs.

Apie 200 baltųjų govėda 
įieško šio miestelio apielin- 
kėse dar kelių negrų ir juos 
bandys nulinčiuoti.

Valdžia ir policija, nors 
lūpomis neva nepritaria, bet 
viską daro, kad nesuradus 
baltųjų žudeikų.

Govėdos kerštas pradėjo 
lietis* kuęmet liepos 4 d. tar
pe Robertsonų ir tūlo balt- 
veidžio garadžiaus savinin
ko iškilo ginčai, kurie bai
gėsi ginkluotu susirėmimu.

rienė, ir kitas negras—ku- 2. Sekama bedarbių kon-

leisynes zoais, nežiūrint ko- Dabar kaip 
kias provokacijas nedarys"yjso ’-au
fašistai ir socialfašistai.
R. Mizara Kalbės Apie SLA 

Valley View Parke
Sekantį nedėldienį, liepos 

13 d., bus didelis' piknikas 
Valley View Parke, Inker- 
man, Pa. Kalbės R. Mizara 
iš Brooklyno.’ Jis buvo de
legatu SLA seime Chicagoj 
ir plačiai aiškins i. apie pa
žangiųjų kovą su, reakcio
nieriais Susivienijime. >Visi 
SLA nariai, kurie tik nori
te išgirsti teisybę apie Su
sivienijimą, būkite tame 
piknike. Raginkite ir kitus 
SLA narius ten būti.

Reporteris.

3. Išrinko platt^yeikian- 

 

tįjį komitetą, kuris\yarys 
organizacijos ir propa 
dbs darbą pirmyn.

4. Tęsti pradėtą bedarbių 
organizavimo darbą visuose 
miestuose ir miesteliuose 
kovai už darbą arba algas; 
už apdraudą bedarbėje.

Be to, padaryta visa eilė 
kitu tarimų, surištų su be
darbių masių buitimi.

Konvenciją atidarė Neis 
Kjar, žymus Darbo Unijų 
Vienybes Lygos veikėjas. Į 
prezidiumą garbės nariais 
išrinkti—Fosteris, Amteris, 
Minoras—New Yorko be-

t---------------t-r • .................. 1 ■■
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ATMETĖ GEGUŽINIU DELEGATU RAPORTĄ, . 
0 PRIĖMĖ PAŽANGIŲJŲ; SULAIKĖ MOKESČIUS t

IŠ SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERI
KOJE BYLOS CHICAGOS TEISME

CHICAGO, Ill., liepos 4.— 
SLA. 208 delegatų byla de
lei laikinos drausmės prieš 
Gegužį, Gugį ir Co. ėjo 
veik visą ketvirtadienio die
ną ir dar nepasibaigė. " Vi
sa priešpietinė sesija praė
jo argumentuojant del to, 
ar gali šios valstijos teismas! „ „ _ „
spręsti “svetimos kbrp.oraci- j gyvena čia ir čia laiko ban
jos” (kitoj valstijoj inkor- ke pinigus-ir įvairias, r “se-;

Po ilgų argumentavimų 
pagalios teisėjas pareiškė, 
jog paprastai teismai ne
sprendžia “svetimos korpo
racijos” reikalų, bet šiame 
atvejyje teismas gali ir pri
valo spręsti, nes nors orga
nizacija inkorporuota Penn- 
sylvanijoj, jos iždininkas

AMSTERDAMO INTER
NACIONALO IŠDAVIKŲ 

KONGRESAS
STOCKHOLMAS.— Čio

nai prasidėjo Amsterdamo 
Internacionalo (Darbo Uni
jų Federacijos) kongresas, 
kuriame dalyvaus iš dauge
lio kraštų reformistiniai 
“vadai”. Pirmąja smuiką, 
be .abejo, grieš Anglijos de
legacija.

BURNSIDE, Ill.— SLA. jliškame seime (Meldažio 
63-čios kuopos delegatai į j svetainėje). Už gegužinį 
SLA 36-tą seimą buvo pa-|«seimą’> balsavo tik penki 
sidalinę: kurie kovojo už nariai, kuomet už didžiumos 
įsileidimą vieno asmens į (Meldažio svetainėje laiky-
mandantų komisiją nuo pa- tą) seimą ir jo išrinktą pil- 

buvo. išmesti ir'domąją tarybą balsavo apie

poruotos) reikalus. Skun
džiamųjų advokatai Mors.e, 
Smith argumentavo, kad 
negali. Jie taįpgi tvirkino,, 
kad tai “vidujinis organiza
cijos reikalas” ir , dėlto teis
mas neprivalo spręsti. Skun
dėjų; advokatai Bacjirachąi 
įrodinėjo, jog gali, juo la
biau, kad vienas pildomosios 
tarybos narys, būtent .iždi
ninkas, yra šioj valstijoj ir 
čia pat Chicagoj, taipgi, 
kad visas reikalas dėjosi 
Chicagoj.

Buvo galima pastebėti, 
kad Gugis ir kolegos ne 
kaip jaučiasi. ; .f

Po pietų atsirado dar vie
nas advokatas, Stein, kuris 
keliais atvejais davė patari
mus Morse V Smithui. 
Stein, berods, yra vienos di
džiųjų firmų advokatas.

curities.” ' > • • >
Išmestųjų delegatų advo

katai -toliaus įrodinėjo delko 
reikalinga laikina; drausmė 
-4-turėdami SLA; pinigus sa
vo! valioj ir nedraudžiami, 
seni viršininkai gali*naudo
ti tai tolimesniam savęs pa- 
silaikymuii valdyboj, kurion 
jie neteisėtai1 įėjo. Skunde 
taipgi pažymėta, kad tie 
^viršininkai eikvoja SLA. 
turtą skolindami savo žmo
nėms pinigus be 'jokių 
tikrinimų. Jie nurodė, 
ir SLA. < konstitucija 
draudžia. - -
' Teisėjas murodiųejo, 
skunde yra kai kurių trūku
mų. Nepažymėta, kurios pa
skolos Mogos if ar jos ne
galima Atgauti, > Nuskriau
stųjų pu&ės advokatai pa
siūlė tas dalis dapildyti.

uz- 
kad 
tai

kad

Gegužio-Gugio advokatai 
davė įnešimą, kad teismas 
palaikytų jų pi'rmesnį įneši
mą. Palaikius tai, byla fak- 
tinai ūžšibaligtų jų laimėji
mu. Jų įnešimas betgi ne
palaikyta. '

Byla' (Vėl tęsis sekančią 
savaitę.

Beje, apart Morse, Smith 
ir Stein, Gegužio-Gugio pu
sę gynė dar ir eilė lietuvių 
advokatų, bet jie nė vienas 
ne burnos neatidarė. Bor- 
denas tik knygas padavinė
jo adv. Morse.

Verta paminėti, kad fa
šistų ir socialfašistų spauda 
jau aną sykį paskelbė, kad 
byla būk pasibaigus ir jie 
būk laimėję. Tie melagiai 
užmiršo tai, jog kada ji vėl 
eis, jų skaitytojai piktinsis 
tuo melu. Dabar gi ta by
la, kaip matote, einaur dar 
nusitęs kiek laiko. ; ,

“L.” Koresp.

žangiųjų, i 
dalyvavo Meldažio svetainė
je, didžiumos legališkai iš
rinktų delegatų seime. O 
kiti, pasilikę su gegužiniais 
ir pritarė jiems.

Dabar prisiėjo išduoti at
skaita nariams. Minėtos 
kuopos susirinkimas įvyko 
pereitą ketvirtadienį. Na
riai didžiai pasipiktino fa
šistiniais delegatais. Jų ra
portą atmetė, o priėmė pa
žangiųjų—dalyvavusių lega-

60 narių.
Kuopa nutarė sulaikyti 

mokesčių siuntimą, kol da
lykai paaiškės. .

Chicagos apielinkės ir ki
tos kuopos panašiai jau pa
darė ir mano daryti.

Tai didelis snjųgis reakci
ninkams, kurie .policijos 
buožės pagelba bandę pasi* 
laikyti centre. . . , /.

. > Reporteris.
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ŽUVO. EKSKURSINIS 
LAIVELIS JUODOJOJ 

JŪROJ

40 ŽYDŲ SUŽEISTA 
GROMUOSE

CONSTANZA, Rumunija. 
r-j-Ekskursinis laivelis, plau
kiojus Juodojoj Jūroj, nu
skendo, syldu pražudyda
mas ir 16 asmenų.

VARŠAVA.— Apie 40 žy- 
dų tapo sužeista šiame mie
ste, Kovelio srity j, kurioj 
gyvena daugiausiai žydai. 
Lenkai patriotai užpuolė žy
dus ir ėmė mušti.

' SVARBU! ‘‘L,;;
Didžiojo i New Yorko 

Darbo Unijų Vienybės 
Taryba susirinks ketvir
tadienį, liepos mėn. 10 d. 
7:45 vakare, po num. 13 
W. 17-tos gatvės, New 
Yorke. Vyriausias klau
simas bus—raportai iš or
ganizacijų apie gavimą' 
naujų narių ir taipgi pa
aiškinimą, kodėl tūlos or
ganizacijos jų negavo, Tie 
delegatai, ką neatsilankė 
į du pastaruosius mitin
gus, bus pašalinti ir jų 
vietoj bus reikalauta nau
jų.

&
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APŽVALGA
Lietuvos Fašistai Užlaiko 
5,000 Politinių Šnipų . . . . . . .

’ 1 : ' ' i :

Kaip jau žinoiįia, $u ’ so
cialdemokratų ir liaūdinių- 
kų pagelba Lietuvoj įsistei
gė fašistinis režimas. 1926 
metais _ socialdemokratai , liu . p>.lcž šią
haudinmkai, kūne . turėjo
savo rankose valdžią, pnes į protestas Ipltingai tvir- 
kylantj fašizmą nedąre ■jo- . n Igerai pa-
kio žingsmo,. o ve įau fąsis- antfakiek tai
tams atidavė valdžią'“del i ? - . .
tautos labo.” 1

Dabar jau ir socihldetrio- 
kratai “dejuoją”, kad Lietu
voj bloga padėtis. Socialis
tų Internacionalas, kurio 
biuras randasi Zurich, švei- 

____ ____ 7 ____________ x ____________ carijoj, paskelbė, kiek da- 
ją'Illinojuj, Pennsylvanijoj ir visuose kituose atsitiki- bar Lietuvoj1 Šmetonoš fa- 
muoše, kur tiktai viršun iškilo klasinė darbininkų kova" šistinė valdžia užlaiko šni- 
bei organizacija.__________________________________ !pų, Rygos “Socialdemokra-

Šauksmais prieš “pašaliečius” kapitalistai stengiasi at- tas” paskelbė, kad visoj 
grąsint nuo kovingųjų vadų darbininkus ir pasėt juose Lietuvoj dabar 5,000 politi- 
nejpasitikėjimą ir baimę, būk tie “pašaliečiai” lemia dar-in— (............................. -
bininkams kokią tai pragaištį; tuo pačiu laiku skleidžia-A - 71iri-phn 
mą supratimas, būk vietiniai darbininkai yra “neblogi, ^0CialiasistU klieno diu- 
sukalbami vyrai ir moterys,” kurie susiderėtų su darbda
viais ir bendradarbiautų su jais, jeigu ne tie nelabieji

vo: samdiniams darbo mokesnius 10, keliolika ir 50 nuo- Yra Lietuvoj, iš kurių 1,500 
šimčių? Jeigu ne raudonieji agitatoriai, tai, kaip bosai i randasi Kaune, šalies sosti- 
mųlkina, darbininkai suprastų reikalą nusileisti delei I nej; jie kiekvienam momen- 
abelnosios “naudos patiems darbininkams” ir fabrikam |te sekioja nužiūrimus pilie- 
tams, kurie veidmainingai skundžiasi, būk jie negąlį išsi- čius. Valdininkai net nesi

gėdija samdyti jaunuolius, 
18 metų amžiaus, žvalgybos 
tarnybai, kuriems moka po 
$30 į mėnesį už jų judošiš- 
ką darbą.”

Toliaus tasai šocįalfašistų

ikad “kalėjimai užgrūsti so

PASALINIAI IR SAVIEJI STREIKUOSE
Kada darbininkai išeina į didesnį streiką arba rimtai 

pradeda organizuotis į uniją, bosai šiuo laiku visuomet 
užbliauja, kad tai esą darbas “pašaliečių” bei “svetimų 
agitatorių.” Tikruosius darbininkų organizatorius jie 
apšaukia “Maskvos agentais”, ypač jeigu kurie pasitaiko 
iš'New Yorko, kaipo Amerikos komunistinio judėjimo 
centro, nors ir abelnai išnaudotojai ir jų valdžia tokiu 
vardu krikštija kiekvieną revoliucinį darbininką, nepai
sant, kad1 jis sulig savo kilmės būtų tikriausias ameri
konas. : j ; f ,

Tą gudrybę bosai naudojo pietinėse valstijose prieš 
behdrus negrų ir baltųjų audėjų streikus bei prieš tenai- 
tirĮius kairiųjų unijų organizatorius, prieš drabužių siu
vėjų kovas New Yorke, prieš revoliucinę Mainierių Uni-
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ta. Organizuoti darbinin
kai) o labiausia jų vadai, 
persekiojami ir spaudžiami 
bjauriu’ būdu. JDaugelis iš 
jį tapo žiauriai ir . neteisė
tai sumesti į kalėjimus.

“Varde šalių, prisidėjusių 
prie mųsų internacionalo,

buvo jįralfmąs.į Jei ne manxia- 
tų, komisijos klausimas, tai ki
ta kibirkštis būtų uždegus su
sikaupusį fosforą. Šiaip 
taip, skilimas buvo neišvengia
mas ir jis Ištiek būtiį, įvykęs. 
Sprendžiamas mūšis turėjo 
įvykti ir jis įvyko.
į Matote, jeigu • ne

klausimu, tai kitu klausimu 
reakcionieriai buvo pasiren
gę suskaldyti seimą ir iš
piešti pažangiuosius SLA 
delegatus.

vienu

Lenktyniuojasi
Socialfašistų “Naujienos” 

įmetu taikps sutartis atvirai pradėjo lenktyniuotis sū 
pripažino laisvę federacijos kpnjgų organu “Draugu” 
ir teisę sujungti darbo uni-į del kėlimo katalikų, “vie-

; Nelabai senai popiežius, 
»”

jas iri pareiškę, bad tai vrą; rb, 
užduotis visų valstybių? pri-. !
kldūsaričnį prie Tautų Ly- bedarydamas “šventuosius 
gos, godoti tas teises... To- susįrg0 pūslės < uždegimu, 
del mes karstai ^^p^Soci^f^istas Grigaitisjuo- 
Lietuvos valdžią, ąugrązinti mį labai susirūpino, ir 
laisvę darbo unijoms ■savoj «N - ,, N 154 idg-
šaly • ir paliuosuoti darbo |dXų Vento tėvo” pa^tk- 
unijų narius, kurie randasi|slą> padėdamas —
kalė jime už darbo unijų vei- 

šnipų (žvalgybininkų). yma>” ■ ’ i i
^7 ntnnL U iii ' --.t • i 1 • • 1 P • 1- . . . ’i Tai tokis socialiasistų

ras tatai patvirtina ir sako: I^reikalavimas.’? Jie išgar-1 
“Penki tuktančiai politi- 

“Maskvos agentai.” Tai kas, kad fabrikantai kapoja sa- šnipų (žvalgybininkų)

s versti, mokėdami “peraugėtas algas”.

> “Saviškių” Judošystė Flint, Mich., Automobilių
‘1 ■ •r • Darbininkij Streike
Dabartiniu laiku taip prieš “pašaliečius” ypač žabalio- 

ja bosai Fisher Body automobilių kompanijos, Flint,

“Penki tuktančiai politi

MieH., kur prieš uždarbių nukaposima 40 iki 60 procentų biuras Liucija, sakydamas' 
nu čiTMni Ir htt A flflll a n nKi m v\ Iru i rn ATTirkm a Irn i Am ah A ii v z vsustrėikavo 5,000 darbininkų, vadovybėje kairiosios Au
tomobilių Darbininkų Unijos; o su bosais prieš kairiuo
sius skalija ir “i 
•Federacijos vadai.

Priešpastatydami “pašaliečiams” 
tt^Cecilį Comstocką ir kitus federacii 
^43? Rištiniai laikraščiai kelia tuos gaivalus į padangę, kaipo 

paviškius, ir ragina darbininkus pasitikėti būtent šiais 
^apitalistų šuneliais.* 
I Mihimasai Comstock įsitrynė į streiko komitetą, kaip 
/tiesioginis bosų agentas-šnipas. Ir, žinoma, tai ne pir- 

miena toks nuotikis, kad bosai jį įstatė į streiko komite^ 
tą,! stengdamiesi pakrikdyt darbininkų kovą iš vidaus ir 
užkirst kelią jų organizacijai į klasinę Automobilių Dar- 

g . biipnkų Unija. Tokią taktiką kapitalistai naudoja visu 
; Amerikos plotu. Bet tie bosų išperos greitai darbais 

L parodo savo tikrąją fizionomiją, ir gal tik patys bukiau- 
si darbininkai nemato, kam jie tarnauja.

Taip ir dabar Flint automobilių darbininkų streike. 
Vos streikieriai suruošė porą didelių pikietinių demon
stracijų prieš užstreikuotus fabrikus, kur policija ir vals
tijos kazokai padarė pogromą ir areštavo 28 kovojančius 
darbininkus, jų tarpe kairiosios unijos vadus, P. Ray- 

E metodą ir B. Sroką,—tuoj šnipas Comstock nueina pas 
policijos viršininką ir užtikrina, kad streikieriai daugiau ' visi° politiniai kaliniai,ku

rie darė kokį nors protes
tą, skelbė bado streiką ir 
tt., kituose kalėjimuose, bus 
perkelti į tą fortą. Devin
tam Forte drėgna ir šalta, 
ir tie kovotojai tuo būdu 
tiesiog atiduodami mirčiai.” 

Kad labiau mulkinti dar
bininkus ir pasirodyti neva 
darbininkų užtarėjais, tai 
socialfašistų vadai,iš D,arbo 
Unijų Tarptautįn. Federaci
jos, kurios įstaiga randasi 
Amsterdame, , nesenai ■ . pa-, 
siiiritė “protesto” laišku 
Lietuvos fašistiniam ,prem
jerui, Tubeliui. Tame laiš
ke tarp kit ko socialfašistai 
sako:

“Darbo Unijų Tarptautin. 
Federacijos pildomasis ko
mitetas skaito, savo užduoti
mi, varde ton fėderačijon’ 
prisidėjusių 13,000,000 dar
bininkų iš 28 šalių, protes
tuoti prieš nesąžiningą 
priespaudą, nuo kurios’dar
bo unijų judėjimas kentėjo 
per kiek laiko. Darbininkų 
nacionalis darbo unijų cent
ras .ir prisidėjusios prie jo 
darbo unijos tapo valdžios 
uždaryta 1927 metais. Tei
sė laikyti susirinkimus.; ir 
spaudos laisvė visiškai pa
naikinta. Streikai uždraus^

K' I

Pasaulio Imperijos ir Busimasis Karas
Rašo D. M. Š.

Kapitalistinėje tvarkoje karas yra jau taip natūralūs dalykas, 
kaip ir taika, ypatingai dabartiniu laiku, kada kapitalizmas yra 
įaugęs į imperializmą.

Apart įvairių provokacijų prieš Sovietų Sąjungą, ir pačių'im
perialistų tarpe eina rietenos. Labiausiai pasižymi dabartiniu 
laiku: Britanijos su Jungt. Valstijomis, Francijos su Italija, 
Jungt. Valstijų su Japonija, nekalbant jau apie Jugo-Slaviją 
ir Italiją, Bulgariją-Rumuniją, Graikiją-Turkiją ir tt. ;1

Paimsim šiuo kartu penkias pasaulines imperijas, kurių at
stovai buvo suvažiavę į Londoną “nusiginkluoti” ir kur jie iš
buvo daugiau, negu 3 mėnesius ir pagimdė Anglijoš'-Jungtinių 
Valstijų-Japonijos laivynų sutartį. X

Plotis ir Gyventojai »
Tos penkios imperijos turi baisybes kolonialių vergų, 

ritorijos be kolpnijų yra sekamos:
. i f . Keturkampės mylios

bina imperialistų Tautų Ly
gą, jie “karštai maldauja” 
Lietuvos fašistinę valdžią 
suteikti jų sėbrams daugiau 
teisiu mulkinti darbininkus.v

Santikiai Aštrėja
Santikiai tarp imperialis

tinių šąlių vis labiau aštrė
ja. Ithlija išleido įstatymą 
pakėlįipųi myitii ant, įgabe- 
panjių; į automobilių. • ^Mui
tai pakeliami nuo 100 iki

U1L1JUO y J5U Mvoaio pnyo lYcaiAiuy- cįaiaemoLratais ir liaudį- 167 nuošimčių. Tai atsaky- 
sociahstai-darbieciai” ir Amerikos Darbo . 1 . .nmkais.” Komunistų visai 

__ ____ fabrikantų įrankį nemini. Gi ištikrųjų Lietų- 
federacinius pardavikus, kapi- ivos kalėjimai užgrūsti daų- 
J * 1 ’ 1 1 -• ■- giausia komunistais ir ko

vojančiais darbininkais. So
cialdemokratų ir liaudinin
kų tik eilinių narių kiek 
randasi kalėjimuose. Bet 
jų vadai liuosi ir padeda fa
šistams slopinti Lietuvos ręr 
voliucinį judėjimą.

Socialfašistų biuras ^sako: 
“Vietos, kur suareštuoti 

žmonės laikomi, jau perei
gą laiką buvo permažos su
talpinti visus suareštuotus 
žmones. Del to nauji kalė
jimai budavojama, ir De
vintas Fortas prie Kauno 
taipgi paverstas į kalėjimą.

mas Jungtinęrįi'^ Valstijoms; 
į tik ką išleistą muitų pakė
limo iįstaiym|ą,f’ ' ‘ ■ ' , ;'; ' 

■ Daugiausia1 Amerikos au
tomobiliu importuojama Ita
lijon. ' 1 '• 1

parašą: 
“Popiežius Pius XI, kuris, 
kaip laikraščiai praneša, 
serga. Jis yra 73 metų am
žiaus.”

“Draugo” davatkos turėtų 
sukalbėti po penkias “svei- 
kamarijas” už Grigaičio ka
talikiškus darbus.

TUŠČIAS PASIGYRIMAS f

Jų 
čiuje:

Anglija 94,278 45,600,000
Jungtin. Valstijos 2,974,000 120>000,0()0
Japonija 147,327 63,860,000
Italija - ! 119,700 41,300,000
Francija 212,700 40,900,000 ,

pavergtos šalys ir kolonialiai vergai yra sekamame

Mylių Gyventojų
Anglijos kolonijos 13,000,000 . 400,000,000
Jungt. Valstijos 119,000 14,000,000
Japonijos 114,000 24,000,000
Francijos 5,700,000 60,000,000
Italijos 591,000 2,000,000

Anglijos žemės plotas, kurį ji yra pavergus, taip didelis, kad 
net 149 kartus yra didesnis plotas, negu pati Anglija, o paverg
tų gyventojų yra apie 11 kartų tiek, kiek pačioje Anglijoje.

Franci jos pavergtųjų gyventojų yra pusantro karto tiek, negu 
pačioje Francijoje, o žemių plotas yra 27 kartus didesnis, negu 
Franci ja. šios dvi imperialistinės šalys turi visame pasaulyje 
kolonialių vergų (?—Red.).

Japonijos kolonijų plotis veik lyginasi jos pačios teritorijai 
ir ji vis daugiau grūdasi į pietinę Mandžiuriją, kur ir viešpatau
ja.

Italijos kolonijos daugiau, negu 4 kartus yra didesnės už ją 
pačią, bet silpnai apgyventos.

Anglijos vandenio juosta aplinkui ją ir jos pavergtus kraš
tus lyginasi 66,000 mylių, o susisiękimo keliai su visomis ko
lonijomis yra iki 67,000 mylių. Francijos vandenio rubežiai

Jungtinių Valstijų vandenio rubežiai £5,Š00 mylių ir susi-

skai

Gyventojų

' New Yorko biednuomenė 
dejuoja, kad negali nusipirkti 
daržovių ir vaisių, nes viskas 
nesvietiškai brangu. Tuo tar
pu didžiosios firmos, kurios 15,500 mylių ir susisiekimo keliai su kolonijomis iki 34,000 my- 
pristato daržoves ir vaisius įx Rų. Jungtinių Valstijų vandenio rubežiai 25,Š00 mylių ir susi- 
jnarketus, kasdien sunaikina siekimas su kolonijomis iki 17,000 mylių. Japonijos ir Italijos 
kpie du milionus išvarų vaisių trumpesni
iii HTnnc? vaidila iv 4 e • „ » ■ _'

šios penkios imperijos apkainuojamos sekamai: Jungt. VaĮs- 
itijos 320 biHonų dolerių; Anglija 220 bilionų; Francįją (50. į>i- 
Jionų, Japonija 50 bilionų ir Italija 25 bilionus. r , J <

iif daržovių. Tuos vaisius ir 
daržoves naikina ne todėl, kad 
jję fbūtų. sugedę^ netikę varto-1 
jįrhui, ibet todėl,< kąd pervir-i,->--?/ -------------- ----------  -- — .» -. x>. >
šių sunaikinti ir paskui palai-' prekyba su užsieniu ir jų kolonijų per; mptus siekia-eelca^.

nebeisią į masinius demonstracijų pikietus; jis išsižada 
vienos iš tikriausių priemonių, kuriomis palaikoma ko
vingas darbininkų ūpas ir išnaudotojai verčiama prie nu
sileidimų. Comstock sykiu su tuo judošišku savo pareiš
kimu šaukia streikierius atgal darban “senomis sąlygo
mis,’^ nors patys bosai nei nesapnuoja, apie sugrąžinimą 
ligšiolinio uždarbio. Sykį su pagelba Comstockų ir kitų 
tolįų darbininkai bus sušaukti atgal darban, streikas 
paįįrikdytaš, fabrikantai jiems mokės pusiau nukapotą 
daifbo mokesnį; ir tatai Čomstockai žino puikiau, negu 
bile kas kitas.

l^audoniėji suorganizavo streiką; pikietinėse demon- 
str|cijbse jie fetovėjo pirmosiose linijose; policija ir vals- 
tijihiai kazokai jiems pirmiems galvas skaldė ir 26-šis iš 
jų Įkalino. (

Tai»‘už darbininkų reikalus kaujasi vadinamieji “pa- 
šaUečiąi,’’ 'kuomet “saviškiai” Čomstockai ir fabrikantai 
pusiau' keria darbininkų duonos kąsnį, paralyžiuodami 
jų Jcovą.

Ši -pradinė Fhnto automobilių darbininkų streiko isto
rija tarnauja, kaip naujas pabrėžimas taktikos, kurią 
skelbiu jęomjuūistų Partija ir Darbo Unijų Vienybės Ly
ga/būtent! Organizuokite didžiulius streiko'komitetus 
iš eilinių narių! Patys darbininkai, kontroliuokite savo 
streikus! yykite laukan visus kompaničnus latrus, ku
rie >tik Stoja) prieš taktiką kairiųjų unijų, priklausančių 
Daibo Unijų Vienybės Lygai!

■■ ■»■» ■ J- ,! ■ .............................    — -------------- ■          ■ ■ .     

14-ka jifAUJV ORLAIVIŲ, DIDŽIAUSIAS KRIZIS 
VISOJ ISTORIJOJ

| RIO DE JANEIRO—Vie-
I tinę spauda, kalbėdama apie 
I šalies finansus, paskelbė, 
kad Brazilija greitu laiku 
pasijus esanti didžiausiam 
ekonominiam krizyj savo is
torijoj. Tai esą daugiausiai 
del kritimo- kavos kainų.

SOVIETAM
. MASKVA.— Sovietų Są
jungos darbo unijų nariai 
šiorfiis dienomis įteikė ko
munistų partijos 16-tam 
kongresui ,14-ka naujų or
laivių. 'Jie Buvo išstatyti 
aukpmis- pačių darbininkų-

mos sumos: > f < i
Anglija už 16 bilionų dol.; Jungt. Valstijos už 9,200 milionų; 

Francija 4,100 milionų; Japonija 1,900 milionų ir Italija už 
1,900 milionų. . - U -

Jų prekiniai jūrų laivynai turi sekamai įtalpos: Anglija turi 
daugiau, negu 10,000 laivų, su įtalpa daugiau kaip 20 milionų 
tonų. Jungt. Valstijos turi 4,000 laivų su įtalpa 14 milionų to
nų. Japonijos prekinis laivynas turi 5,000,000 tonų. Francijos 
prekiniai laivai turi įtalpos 4,000,000 tonų ir Italijos 3,500,000 
tonų.

Toki tai pasauliniai plėšikai buvo suvažiavę į Londoną. Na 
ir kągi davė? Davė tą, ką komunistai nurodė pirm ir laike tos 
konferencijos.

Jungtinės Valstijos, kurios 1929 metais del budavojimo naujų 
karo laivų išleido 35 milionus 'dolerių, dabar po konferencijos 
per 6 metus turės mažiausiai išleisti po 180 milionų dolerių art* 
ba iki 1936 metų bilioną dolerių. t

Amerikos Jungt. Valstijos, Anglija ir Japonija neva susitarė, 
... , . bet tas susitarimas yra tik prie didesnio ginklavimosi, ir tai

naikino, tai jos suras kitas vie-, . Francija ir Italija dar labiau ginkluosis, negu iki .šiol, tai 
tas ir tą savo darbą varys pir- b J J b
myn. Juk valdžia ne tik ne 
kovoja prieš tokius apsireiški

kyti augštas kainas, biednuo- 
menei stačiai neprieinamas.

Stambiosios firmos ‘tą jau 
senai daro—nakina gerus pro
duktus, bet valdžia į tai nesi
kiša ir nesulaiko firmų krimi- 
nalį darbą.

Dabar visokios liberalinės 
draugijos pradėjo skelbti, kad 
jos pradėsią kovoti prieš tokį 
produktų naikinimą. Girdi, 
mes priversime firmas tuos 
produktus parduoti biednuo- 
menei pigesnėmis kainomis, 
vieton vežti į dokus ir naikin
ti.

Bet tuščias pasigirimas. Jei- 
matyt, del betoninių dirbinių, gu firmoms ir būtų Uždrausta 
kuris čia Klaipėdoj namų startuos produktus gabenti ir nai-| 
tybai reikalingas. Mat, jiems kinti tose vietose, kur iki šiol 
lietuviškas žvyras netinka, 
nors atrodo, kad užsieninis 
žvyras niekuo nesiskiria nuo 
mūsų laukų žvyru. Tokis im
portas yrą žalingas mūsų kraš
tui. Buvo laikai, kadą mes 
importavome iš užsienio akme- . - . , r
nis (dabar tebeimportuojame meriams vežti į miestus ir par- kanuolių 8 colių gerklėmis; jų kulkos sveria po 250 syarų, sie- 
tašytiis akmenis), dabar gyve- davinėti žmonėms bile kokius kiančios daugiau negu už 15 mylių; greitumas apie 35.mylios; 
name laikus, kai importuoja- produktus, kad tuomi neuž-1 pajėga 107,000 arklių spėkos. Gali tris kartus perplaukti At

Lietuva iržvyro 
Importuoja

“Lietuvos Žinios” birželio 
18 d. laidoj dejuoja, 
Lietuvą ir žvyras importuo
jamas iš užsienio. Joą sa
ko;

Pereitą savaitę į Klaipėdos 
uostą įplaukė garlaivis “Got
land” su šimtais tonų žvyro,

me žvyrą.

ad į

ir try^ pirmosios ginkluosis daugiau, negu pati sutartis leidžia.
Iki 1936 metų Jungtinės Valstijos, pagal sutartį, turi pašibu- 

irius '' bęt dar firmoms gelbsti davoti: 18 šarvuotų greitų skraiduolių po 10,000 tonų įtalpos^; 
palaikyti augštas kainas. Juk buvo budavojami 8 laivai tos rūšies ir juos jau nuleido Salt Lakė 
valdžia neleidžia patiems far- City klasės (.?—Red.). Tai baisūs naikinimo laivai. Jie turi po 10

mus, bet dar firmoms į 
palaikyti augštas kainas.

i kenkus didžiojom firmom bei ]anęik0 didjūrį į Europos pusę ir tiek pat sugrįžti, nesimaudo-
Itrustams. Todėl smulkieji far- 
meriai priversti savo produk- 
Igehtamst'ž1 pigiaS 'S kiekvienas P° 22 dolerių. Apart šių astuonių, >ku> ;

Jeigu būna m’etki de'rlingi, tai riuos Jau pasigamino, dar budavosis 10 tokių laivų, kas lėšos 
trušta'i' taip pigiai farmėri'aftis i 220 milionų dolerių. '__ , . ’ k .
nioka už daržoves ir Vaisius, j 
k|a,d dažąai heužmdka nei už 

_ 4 . # |tą darbą, ką surenka arba nu-
vo nėlegališką1 SLA’seimą skina. Todėl dažnai farme-' 
Lietuviu Auditorijoj ir ku-Irta) daržoves palieka laukuo- 
ris tto.pairaui sykiu buvoję. Bet miestų gyventojams. 
“Keleivio” . korespondentu, į**“0®?* būna ka?no? au^tos’ j, ; .1 , . » v. i i Jie nežino, ar metai buvo der-ątyirai ipasako^ jog?'fašistai •
ih sobialfašistai' buvo' pasi
rengę suskaldyti Susivieni
jimą Chicagoj. Jis “Kelei
vy” rašo: ■ . ';v

Taigi SLA faktinai skilo. 
Tūli mano, kad skilimas įvyko 
del to, jog prezidentas Gegu
žis nepaskyrė mandatų komi- 
.sijon nei. Vieno 'bolševiko. Tie
sa, trukšmąs prasidėjo nuo to. 
Bet tai nebuvo skilimo prie
žastis. Ir. trukšmąs kilo vien 
del to, kad santikiai buvo per 
daug jau Aįįemptt 

'dnVWas šų ffiriūriisląls j ari ne

Prisipažįsta, kad Fašistai > 
Buvo Prisirengę : \ , ' ■

F. Bagočįus,uūuris bosą-;
kįd dažpai heužmdka nei už

ir ramus

tingi ar prasti.
Tokia spekuliacija, tokis 

Šmugelis varomas : jau nuo se
nų laikų. Ir jis bus varomas 
tol, kol visa valdžia bus tur
čių rankose. Jokios buržua
zinės įstaigos, jokios liberali
nės draugijos nieko negelbės. 
Tik tuomet išnyks spekuliaci
ja, kuomet patys darbininkai 
visą galią paims į savo ran
kąs. Ne liberalinės draugijos 
spekuliaciją išnaikins, bet Ko
munistų Partija, prieš kurią 
irį tos; liberalinės draugijos ko
voja.

Švenčioniakis.

j ant poetais. Turi po 4 kanuoles 5 colių gerklėmis, iri mažes
nių prieš orląivius. Jūrininkų po 600; ilgis 586 pėdos, Lėšuo-

i Budavos ir mažesnių skraiduolių viso 73,500 tonų įtalpos, kas 
lėšuos $132,300,000. Bud&vosis naikintojų^ 55,500 tonų įtalpoj 
kas lėšuos $150,000,000. Orlaivių vežėjų iki šiol turėjo 3 laivų?; 
su 76,000 tonų įtalpos ; dabar po konferencijos dar budavpąią, . 
tos rūšies 69,000 tonų įtalpos, kas lėšuos $122,000,600. Budavos 
naujų povandeninių valčių 42,100 tonų įtalpos, kas lėšuos 
$95,000,000. . -

Tokia tai Jungtinių Valstijų programa.
Francija ir Italija numojo ranka ant konferencijos ir pradė

jo ginkluotis dar smarkiau, negu pirmiau. Italija jau užsisakė 
po konferencijos 43,000 tonų karinių laivų. Francija daro ma
nevrus-prie Algerijos, ant kurios šnairuoja fašistinė Italija.

(Bus daugiau)

tadienį. Jinai sutaisyta Is- - 
lusčistoj. ’ Joje randasi apie 
9,000 žydų valstiečių ir 4,OOP 

I ukrainiečių. Atidarymo ce* 
MASKVA.— Trečioji žy- remonijose dalyvavo iŠ ceri* 

dų auttyidminė sritis įkur- tralinės Sovietų vyriausi 
ta Ukrainoj, pereitą ketvir-

Trečioji Žydų Autonominė 
Sritis Sovietų Sąjungoj

bes daug žymių žmonių.



1

i

I

Antrądieips, Liejos 8, 1930

« ••'■'‘l &
'’^?V4 > ? \'. •• vi T >4 A y •'<•' A* •• ./b<'.-1?-' *' W' ' :?\'< v,;.- ^VS-vy ''’V'‘ •;’?"■•• a

Real Estate License 
C-2728.

pagamina- 
rdžiausius už- 

(Quick

; užsiimame 
pirkiniu, pardavimu 
ir mainymų namų 
bei žemių (lotų).

LAISVjS Puslapis Trečias

Visam bur-SKAITYKITE!

Taip pat

69 So. Park St.
Tel.: Trinity 1045 *

PHONE 
Stagg 8342

Sovietą Sąjungoj lAr*>Taip-V

Greitai 
me ga 
kandžius 
Lunch).

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 
pačioj vietoj

Bučinskas pasisakė esąs lai-
Laimin-

O tos pačios Jmiai pakilo anglies, antracito, 
„ ........ ________ ______ .„.o___ , _____ > ir degtukų
jis persistatė nelaimingu I išvežimas.

Tada jis pasakė, kad ! ---------

Ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty
mosi darbininkiškai klasines sąmonės. Didelė knyga iš 

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

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.

čia . . . Tie

mo Sovietų uąjungoj

delegatų ( rinkimo mitinge pa
sakė,' reikia komuųistamš 
padaryti' seime galą.

—Ar padarėte?—užklausta 
išmetimą progresyvių delega-tjie dabar.
tų iš S. L! A. seimo salės, at
nešė į mūsų kuopos narius pa
sipiktinimo jausmą. Daugelis 
narių reiškė simpatiją išmes
tiesiems.

Vėliau, pamačius seimo ap
rašymą, fašistinėj ir social fa
šistinėj spaudoj, nariuose ki
lo abejonė: gal progresyviai .činsko ir kitų raginimai užsi- 
delegatąi ir išsišoko? Kaip mokėti, 
čia, toli būdamas, žmogus su-! 
prasi ?

1 d. liepos kuopos susirin- mingiausias žmogus, 
kiman suėjo skaitlingas būrys ginusias dėlto, kad jis niekam 
narių, žingeidaujančių išgirsti,: neduodąs aukų, 
ką pasakys kuopos delegatai. .1,0 zlov"

Kuopos pirmininkas ir sy-( 
kiu delegatas Čarna atsisako 
raportą duoti; jis, mat, nema-į 
tęs reikalo “gaišti laiko” užsi- 
rašinėjimams. (____  ...
jis taip “negaišdamas” vei- tie nariai, kurie geidžia, kad 
kė?) Bučinskas, girdi, išduos-uzu''P‘ltoria' irT tl'rtc> aikvot°- 
raporta už visus. , .ja. butų S A. va.ro pra-

Bučinskas sumini delegatų klausimą Supras
skaitlių, kelias skaitlines apie, kltaiP- 
narių ir finansų stovį, pasakoj Prie progos norisi prisimin- 
jog progresyviai delegatai kė- ti ir apie Bučinsko laimingu- 
Jė riaušes net iki antradienio mą. šiandien jis pasisakė esąs tų metų’išvežimą 33,4 proc. Žy- 
3 vai. po pietų-, ir raportą už-' laimingiausias. C 1__ ...J..:
baigia. . j kuopos mitinge sausio mėnesį, ■ margaheo, asbesto

žalnieravičius atitaiso Bu- š. m., v 
činsko tikslų melą-“klaidą,” j ubagu, 
pasakydamas, kad progresyvių. ir milionierius ir jis, ubagu bū-ipOpjelX)g Gamyba 
delegatų ergelis užsibaigė an- damas, turis lygiai mokėti už 'smarĮcįai Auca 
tradienio rytą apie 10 vai. Tuo paštaženklį. . . ®
laiku jau buvo jie išvaryti iš i „ , .
salės. |„ Be,t. -k,? /.* , . . - -

Adomaitis pasako, jbg pro-! K.e>?laml delegatai v.s. ėję biai 
gresyvių delegatų reikalavimas P.ries Program sriovę, pol.-|Di-

BINGHAMTON, N. Y.
I Į , Į U-r-■*■! I !

S. L. A. 50 Kuopoje
Atėję pirmosios žinios apie

į —Padarėme savo, o daugiau 
—teismas išspręs. . .—atsakė.

Narių mokesnių mokėjimą- 
sis šiame mitinge ėjo labai lė
tai. Daugelis narių laukia nuo 
naujosios (darbininkų) Pildo
mosios Tarybos pilnesnių! pra- 

1 nešimų. Veltui buvo ir Bu-

Sachaline Tiesiamas - 
Gelžkelis

Sachaline tiesiamas pirmas 
geržkelis. Gelžkelio tiesimo pa
ruošiamieji darbai atliekami Įa-< 
bai sunkiose sąlygose: gilus 
sniegas ir nepraeinama taiga. 
Keliolika garvežių ir keletą šim
tų vagonų pristatys į Sachaliną 
laivais. Projektuojama statyt 
Sachaline depo ir garvežių sta
tymo dirbtuves.

ininkų “Liet, žinios“ 
.rašo; “Jei valstybei '(Sovietų 
Sąjungai) reikia, ji darbininkų 
algas sumažiną iki galimo mini
mumo ■ribų.”.'’ io sumažini- 

ėra. So-

vietą Sąjungoj valdžia darbinin
kų rankose ir todėl jai rūpi, kad 
.darbininkų padėtis kas met ge
rėtų. Ir ji*' gerėja.
žuaziniam pasaulyj darbininkų 
padėtis blogėja ir tik Sovietų 
Sąjungoj gerėja.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

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

Šiuo punktu 
•jis darė išvadas, kad nariai 
nedėtų aukų vedimui bylos 
prieš S. L. A. narių teisių u- 
zurpatorius. Bet, žinoma, tas 
jojo patarimas yra geras tik 

(Kažin ka gi J° artimiems šalininkams. Gi 
negaišdamas

Išvežimas Auga • ;
Liaudies prekybos komisaria

to javiniais šių mętų 5 mėnesių 
(spalis — vasaris) laikotarpy 
SSRS išvežimas, palyginus su 
pereitų metų to pačio laikotar-i 
pio išvežimu, žymiai pakilo 
(26.1 proc.) ir siekia 356.6 įpil. 
rub. žėmes ūkio, prekių per tą 
laikotarpį buvo išvežta tiž 188.2 
mil. rub. I’linų už 25 mil. rub., 
kailiukų už 27.6 mil. rub- ir tt* 
Pramonės, gaminių išvežimas 
per tą patį laikotarpį pasiekė 
168.4 mil. rub. ir viršija perei-

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE
; GEOGRAFIJA, į I ... ; I

. Parašė R. Rasikas
I t : į

Aprašomi, Sekanti Svarbūs Dalykai:
t Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės ūkis;'Pramohė; 
Prėkyba; Susisiekimai;! Lietuvos Finansai; Bendri Bruo-' 
žai ir Perspektyvos. . ; ; ' • ■ '

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 ;Centų j

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

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikiniuose 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 ,> J , ■ I ’ ■ If ■ » ,

394-398 Broadway 331-335 Division. Ąvenu®
BROOKLYN, N. Y. ’ ’ ’Antra Knyga Yra Sekanti,:

IŠ SENOJO KAIMO Į KOLCHOZUS
Joje plačiai kalbamą apie tai, kaip naikinama senoji 

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.

Knygele iš 50 puslapių. Kaina 15 centų

A. LUTVINAS 
ttST UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

A. LUTVINAS

SLIAKERIS
Sąmoningas Karo Priešininkas

PARAŠE MIKAS RASODA

Penkmetiniam plane užbrėžta1 
popieros pramonės statyba sku-, 

.„i vykdoma gyvenimam Ka- Į 
pitaliai statybai asignuota 40 i 

, iš kurių 26 mi- i 
— naujai statybai. Ant 

statomas naujas 
popiero.s-celiulozo kombinatas 
gigantas, kuris kainuosiąs 84, 
milionus rublių. Karnos kombi
natas kas met duosiąs 80 tūks
tančių tonų laikraštinės popie
ros, 30 tūkstančių tonų celiulo- 
zo ir 4 tūkstančiu,s tonų vynio
jamos popieros. Balachnoj bai
giami antrosios mašinos monta- j 
žo darbai ir paruošiami trečia
jai mašinai pastatai. ^Mašinos 
pirktos Amerikoj, šias maši
nas paleidus/ Balachna kas met 
duosianti po 150 tūkstančių to- 

. .  . Be 
nebesupranta, bet daugelyje to, Balachnoj jau pradėjo dirbt 

pamiršta ir patys ką j 
veikia. Pirmininkas
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buvo mažas, bet kadangi abi C,JOS lr muse‘kM J««a išvarę ■ mi]ionu rub).
pusi buvo pasirengę visu fron. I Progresyvius delegatus is sei- Honaj naujai 
tu laikytis taip lygiai, kaip ka-|m0 ,auk- įsimovė patys tai- upes Kamos st
ro lauke, tat nusileidimo prieš 
progresyvių delegatų reikala
vimą—įsileisti vieną jų žmogų 
į mandatų komisiją—nedary
ta. J

Taigi, mūsų kuopos delega
tų mintys pasirodė nevienodos. 
Žalnieravičius turėio atitaisy
ti “mandrojo” Bučinsko “klai
dą”-melą, o Adomaitis pasakė 
tai, ko nesako fašistinė spau
da, nei inūsų “bešališkas” or- 

) ganas “Tėvynė.” Nes ir “Te-

i pusavy. čarna ,po susirinki
mui pasisakė, kad tam tikrose 
vietose ir jie mokėję nė kiek 
neblogiau baubti, kaip anie 
jaučiai varomi į skerdyklas. 
(Tokį palyginimą jie pasa
kojo apie progresyvius dele
gatus.) Kuomet jie išvarė 
progresyvius delegatus ir pa
tys tarpusavy susiniovė, tai 
net ir atskirus kokusus-pasita- 
rimus turėję laikyti (socialfa- 
šistai atskirai nuo fašistų). Da
bar jie nebesupranta nė kaip

Elizabeth, N. J.

• ®r ’

Jr vynės’Y ;kitų laikraščių r^-tnariam visa tatai išaiškinti. Ne 
porteriai matė besirengiant sei-' 
man tik progresyvės sriovės 
žmones, o savo pusės—savo 
keliaujančio organizatoriaus 
Žuko vežiojamų planų, visų 
sargybų bokštų darbų-rengimo- 
si—“nematė.”

Duota delegatams klausimų. 
Beaiškinant klausimus, /Bu
činskas ir vėl pynė melus. Jis 
užtikrino, kad nė vienas pro- 
gresyvis delegatas nebuvo su
kruvintas. Sukruvintas tik 
vienas policininkas. . . Bučins
kas, remdamas i 
pusę, bandė bent melu nuplau
ti - ją. Bet, aišku, nuplauti- 
Hušvarinti jam nevyko. Kad 
seime buvo sumušti-sukruvinti 
kai kurie delegatai, apie tai 
rašė ne tik “Vilnis” ir “Lais- i . 
vė,” bet ir Chicagos anglų i rezoliuciją, 
laikraščiai. Be to, Bučinskas,'mininkas pareiškė, kad rezo- 
norėdamas diskredituoti “Vil-I Hucijos gali būt priimamos tik 
nį” ir “Laisvę” tarpe tų kuo- metiniame susirinkime. Kiti jo 
pos narių, kurie tų dviejų laik- kolegos pareiškė, kad reikia 
raščių neskaito, pasakė, jog narius sušaukti į susirinkimą 
tie du laikraščiai įdėjo seimi- 
nių riaušių paveikslą ir paša-, griežto 
kė: “Va, žiūrėkite, užmušė ‘kiant, taip ir palikta, 
moterį!” Kuomet į šį bjaurų 
Bučinsko melą buvo ant vie
tos atsakyta ir pastebėta, kad 
šis ąiškių-aiškiausias melas lei
džią ipanyti ir apie kitas ra
porto* dalis esant melagingo
mis, tai jis bandė dalyką su
velti ir užsiginti. Bet nepa
vyko.’ ‘

Dar vienas Bučinsko prasi- 
manymas-melas, tai tas, kad 
neva čarna turėjęs pasikalbė
jimą' su Prūseika ir Prūseika 
nusiskundęs, kad progresy- 
viams blogai, nes juose nėra 
mokytų žmonių—žaldokas tu
rįs vadovauti. O žaldokasY 
apie tokių reikalų vadovavima 
nusimanąs, girdi, tiek, kiek 
šešių mėnesių avinas. —Taigi 
melagis-Bučinskas, nors ir ne
girdėjęs Prūseikos žodžių, bet 
drįsta išaiškinti tai, ko neaiški
na nė pats Čarna! 

žalnięravičius pasakė, kad 
progresyvė sriovė buvo tvirta. 
Jei ji nebūtų buvus išvaryta 
policijos ir mušeikų pagelba, 

būtų seime laimėjusi viską, 
žalnieravičius ir Adomaitis

|«
atsitiki
sako, 1

|nų popieros laikraščiams.

įceliulozo fabrikas, kuris- duosiąs , 
kas met po 27 tūkstančius to- [ 

čarna net tokį paprastą daly- ',:L Siastroje statomas popie-l 
* “ ros fabrikas, kuris gamins po

80 tūkstančių tonų popieros, ir 
praplečiama gamyba jau vei- Į

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
< ’ Į

PARAŠĖ A. BIMBA
Tai trumpa ir 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 Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasitė, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis , panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš (f64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODĄ Už 10 CENTŲ!

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvojė
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su Rasiniu automobiliu; dalinai f tris daliu

1. Mcchaifizmai. Kaip austatyti sulig 
kaip surasti sugedimus; kaip ifiardlioa 0o« 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną MtK .,, 
denta nraktižkai. po priežiūra instruktpfitj.

2. Elektra ir Magnetizmai. T\ti reikslingiath .,,
šia prio dabartinių adtomųbilių. ,

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu loto* . , 
riu.
Pabaigę mėsų mokyklos kurst), turite pilną 

progų pasinaudoti vienu iA dviejų amąttįJ , b 
mechaniko arba Aoferioi ■ Garantuojame lai*, 
nius ir diplomų. Mokiname grynai lietayii- . 
kai. i ir angliškai. Kaina prieinama visame. >A| 

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. • Lekcijos dienomis ir vakartis. Af ‘ 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld.' MUO 10 lki-2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

ji

kėli, kain atmokėjimas ligo
niams pašalpų, varė per du i 
sykiu Vieną_sykj pervaręs, ir kianči'J'ceiiuložos'’ fabriko". Taip ’ 
užmiršęs, varė antru sykiu... pa^. gymiai praplečiama garny-

Delegatų raporto priėmimo ba jau veikiančio Siastroj po- 
ar atmetimo balsuoti neleido, | pieros fabriko, 
nors buvo reikalauta.

Ajuvino- —Raportas toks yra, ir jo
ii7nrnntnrin Paėmimas ar atmetimas kito- uzurpatorių ikju nepadarys _pareišk5 Car.

na.
Davė kas tai Įnešimą, kad 

užgirti naujų (darbininkų) 
Pildomąją Tarybą.

ir pasiūlė priimt užgyrimo
Supratlyvas” pir

Baltarusijos Pramone Kyla
Daugelio stambiausių Baltarusi-1 
jos fabrikų balandžio mėnesio 
gamyba perviršijo plano nusta
tytus kiekius. Bobruisko miško 
'kombinatas balandžio mėn. da- 

Kiti parė-jvė 32.6 procentus produkcijos 
daugiau, negu plano buvo nusta
tyta.

atvirukėmis ir tt. Įnešėjams 
spyrimosi nepareis-

į Mokslininkai Važiuoja 
į S. S. R. Sąjungą

Birželio mėn. Berlyne įvyks 
tarptautinis energetikos kongre
sas, kuriame dalyvaus daugiau 
kaip 3,000 mokslininkų iš 50

Išėius iš svetainės, čarna'valstybių, žymi kongreso da-.! 
kai kam apdejavo, jog' pro- lyvių dalis, ypač amerikiečiai, 
gresyviams tai bepigu—viens pareiškė noro, kongresui pąsi- 
kitam pasakė žodį kitą, ir vi-11'*"’' " ’’ 00100
si sueina susirinkiman, o 
mums, giri, reikia gerokai1, pa
sidarbuoti ir išlaidų turėti, kol 
savo rėmėjus sumobilizuoja
me . . .

A-ha, uzurpatorių “idealai” 
būna paremti tik per didelius 
prašymus, per gąsdinimą ne
būtaisiais baubais, per “funda
cijas.“

Progresyviai nariai turėtų 
pabiau padirbėti, paskleisti na
riuose daugiau tiesos žinių, 
daugiau įrodymų apie pragaiš
tingus uzurpatorių darbus, a- 
pie bereikalingą organizacijos 
turto eikvojimą. Tatai gali- darbininkų. . 
ma padaryti ir žodžiu ir pa
duodant kuopos nariams tuos 
“Laisvės” ir “Vilnies” nume
rius, kuriuose būna kas nors 
rašyta apie S. L. A. reikalus. 
Be to, visi, o visi turėtų lan
kytis į kuopos susirinkimus.

Žmona.

baigus, vykt į SSRS susipažint 
su Sovietų energėtikos stambią
ja statyba. American Expresš 
Co. siūlant, šią ekskursiją or- 
ganizuoja akcinė bendrovė ”In- 
turist.” Kelionė truks 23 die
nas.

Septynių Valandų 
Darbo Diena

Valdžios komisija nutarė 
1929-1930 m. antrame pusmetyj 
įvest 7-nių valandų darbo dieną, 
36-se stambiose Maskvos, Lenin
grado ir Ivano-Voznesensko 
tekstilės įmonėse, šiuose fabri
kuose dirba viso 130 tūkstančių

Elektros Gelžkelis
Kutaiso apygardos ispolkomas 

užtvirtino Matchoži—Broceulo 
elektros plačiojo gelžkelio staty
mo projektą. Elektro-gelžkelis 
jungs 20 miestų.

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(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 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas ? Kodėl jis smaugė U'stijanauskienę, savo meilužę ? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutine 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 jūs atrasite jj pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del "kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite^—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir, klek jis ir kada gero daro. ’
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

APYSAKA “BADAS”
Puikus piešinys ęyvųjų. gyvenimo vaizdų. Aiškiame pavydale skai

tydamas Hiatai; kaip jaunas vyras, lahkęs augštesnes mokyklas, tu
rįs talento 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 ir 
net ir tokiose aplinkybėse^ turi laimės ir meilėje. Taip pat čia ma
tysite, kaip militariai ' žmonės kuo' ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias moteris.

Knyga 260 puslapių,
Audimo viršais dabar 50c.

NAUJA {DOMI KNYGA

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
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 suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, ' Brooklyn, N. Y. (Tarpe 4 th Avė. ir Irving PI.)

Bell _____
Keystone —

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI: 
Oregon 6186 

Main 1417

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTO J AS

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 68th ir 69th Sts., NEW YORK CITY

ŠEKIT LINDBERG

įsteigta
26 metai

mokamą industriją. Mūsą gabūs instruktoriaiIšmokite geriausiai : 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, Or
laivių inŽinų 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. Nedėliomis nuo 10-12. Kata
logas uždyką.

SERGANTI VYRAI IR MŲTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeųju kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikps ir Strėnų Skaudėji- 
mp. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę; aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų ouvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

D R. Z I NS 110 EAST 16th ST. N. t 
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. NedėUoJ 9 A. M. Ud 4 P. M.

i



Puslapis Ketvirtas
A

Rašo Simonas M. Janulis

LĄIS.V®

Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politiniiį Kalinių

oru, žiūrėjau į geltonus kvietkus, kurių 
buvo pilna pieva, ir užmiršau apie viską. 
Mano mintis skrajojo po visą pasaulį. Už
miršau, kad aš dar nelaisvėje ir kad rete
žiai dar graužia mano kojas. Kaip ilgai 
aš išgulėjau taip užsimąstęs, nežinau, bet 
jau buvo saulė nusileidus, kada atėjo ma
no draugai kaliniai lietuviai ir pranešė, 
kad arbata jau išvirė ir, reikia vakarienę 
valgyti. Tik tada aš pamačiau apie save 
šimtus žmonių ir daugybę ugniakurų, ąpie 
kuriuos jie buvo susėdę ir linksmai rėkavo 
ir kalbėjo, ir tie jų balsai nebebuvo tie už
kimę kalėjimo balsai, bet skardūs, linksmi 
ir pilni vilties, iš naujo atgimstančių žmo
nių. ~ - ’ r ' i

• I f I • * • •' ' '

Užmigti-.mes negalėjome per visą naktį, 
bet kalbėjome, džiaugėmės, darėme planus 
puikios ateities.- Vakaras buvo puikus, bet 
naktį buvo šalta ir ant rytojaus ryte mes 
radome atlikusią iš vakaro arbatą apšalu
sią ledu. Tai paprastas Amūro vasaros 
oras—dietią labai šita, o naktį smarkiai 
šalta. Ant rytojaus keliavome pėsti per 
miškus su būriu kareivių apie 40 viorstų, 
kur ir atradome jau kitus kalinius dirbant 
tą gelžkelį ir kur dalis iš mūsų turėjo lik
ti, o kitus turėjo varyti toliau.

Tik ką mes pribuvome, atėjo jaunas vai-, 
kinas, apsirengęs kaip ponaitis ir, padavęs 
karininkui kokią tai korčiukę, laukė. Tuo- 
jaus atėjo vyresnis kareivis ir iššaukė mus 
visus lietuvius pavardėmis ir liepė eiti pa
sikalbėti su tuo ponaičiu. Koks gi mano 
buvo nusistebėjimas, kai aš pamačiau, kad 
tas “ponaitis” yra mano senas draugas, 
dar iš mokyklos laikų, ir aš sužinojau, kad 
jis yra taip pat nuteistas į katorgą. Tai 
buvo Augustinas Šriubas nuo Kovarsko. 
Sveikinomės ir bučiavomės be pabaigos. 
Tas drg. šriubas buvo labai apsukrus vai
kinas ir nepaprastai ant visko gabus, nors

Jis

Bušu į Chicago ir Atgal 
į Brooklyn?

Dvyliktą dieną birželio, ke
tvirtadieni, 4:30 valandą po 
pietų, didelis busas bėgo New 
Yorko gatvėmis, palikdamas 
užpakalyje savęs biskį mėlynų 
dūmų, kaip ženklą, jog jo vi
duriuose dega ugnis ir jis ne
matomos spėkos traukiamas 
priekin daug greičiau, negu 
kad mūsų lietuviškos dvi ku
meles galėtų ji traukti.

Kaip kada sustaugia nesa
vu balsu ir vai lekia nekreip
damas domės j žaliuojančius 
medžius, įvairiomis spalvbTtiis 
žydinčius laukus, žodžiu sa
kant, visą pavasario gražumą, 
kokio būdamas mieste ir dirb
tuvėj veik visai nematai, o čia,

(Tąsa)
Po 10 dienų iššaukė apie 300 kalinių ant 

kiemo, kur atėjo du daktarai ir peržiūrėjo. 
‘ visus; tuos,kuriuos atrado sergančiais džio

va, suvarė atgal į kambarius, o apie 250 
žmonių, kartu ir mane, suvarė atskirai į 
du didelius kambarius ir pasakė, kad mus 
visus varys į darbą į Amūro kraštą prie 
statymo naujo gelžkelio į Vladivostoką. 
Mat, tuo laiku, 1911 metais, caro valdžia 
sumanė per Amūro miškus ir kalnus pra
vesti gelžkelį, nuo Sretensko iki Blagovieš- 
čensko ir iki Vladivostoko prie Ramaus 
Vandepyno, kad prirengti * dirvą naujam 
karui su Japonija, nes pralaimėjus karą 
1905 m. ji beveik nustojo Rytų Chinijos 
gelžkelį, kuris jungėsi su Vladivostoku ir 
ėjo per Mandžiuriją, kuri po karui buvo 
grąžinta Chinijai.

Pradėjus vesti tą kelią pasirodė, kad į 
tokius tolimus tyrus, kur šalčiai žiemos 
laiku paprastai būna 40—45 laipsniai že
miau zero po ReOmuro (apie 55 ameriko
niškų laips.) nebuvo galima gauti užtekti
nai darbininkų, o kuriuos ir gavo, tai tie, 
kiek pabuvę tenai, bėgo kaip išmanydami 
atgal. Todėl valdžia, turėdama šimtus 
tūkstančių kalinių, nutarė pasiųsti tūks
tančius prie to darbo, pasitikėdama, kad iš 
tenai-pabėgti vargiai bus galima, nes ten 
buvo nepereinami miškai ir kalnai, kur jo
kios gyvybės nebuvo, išskiriant žvėrių, jo
kių kelių nebuvo, ir kas svarbiausia, ar
čiausias gelžkelis buvo už 800 viorstų. Te
nai tai mus dabar ir varė.

Ant rytojaus, po daktaro apžiūrėjimo, 
jau mus išvarė ant stoties, susodino į tam 
tikrus del kalinių vagonus, ir leidomės į 
Amūrą. Važiavome aplink Baikalą ir gelž- 
keliu, kolei jis pasibaigė, t. y., iki Sretens
ko. Čionai mus atvarė ant upės Šilkos, 
kuri toliaus susiliedama su kita upe Argun 
ir sudaro tą didžiąją upę Amur, kurios var- buvo baigęs tik 4 klesas gimnazijos, 
du ir tas kraštas vadinasi. Tenai jau sto- buvo teisiamas daugybę kartų visokiais 
vėjo du tavoriniai laivai, iš kurių vienas teismais už daugybę prasižengimų, bet 
jau buvo prikimštas kaip silkių kalinių, oi kiekvieną kartą jam pavykdavo išsisukti 

/fint kito taip pat jau buvo apie pora šimtų, |ir tik už prigulėjimą prie partijos ir kėli- 
kur ir mus sukišo, žinoma apstatę sargy-Imą neramumo kariškas teismas nuteisė jį 

J5a. |ant 4 metų katorgos, ir jam beliko tik
. Ant laivo tai jau buvo tikra respublika yieni metai kalėti. Jis paaiškino mums, lmatėsi didelės raidės

Dabar jau turųne naują 
arklį ir vdžiką; bet ir iš mies
to išvažiavus nelekia taip 
sparčiai, kaip pirmutinis lėkė. 
Važiavimas nėra tokis. smagus, 
nes klonis, o jau nuo visaip iš-1 
sikraipiusios upės negalima at-l 
sitollnti; vandens ir pavydi 
naktis nepajėgia paslėpti, jis 
vis tiek žiba ir gana. i

Pagaliaus, ir naktinė išvaiz
da pasikeitė—mėnulis pasiro
dė tarpe Pennsylvanijos kal
nų, kurie taip viens prie kito 
susodinti, kaip kad ūkininko 
ant dirvos išvežtas mėšlas^ Iš- 
pradžių mėnulis turėjo atljkti 
nemažą kovą, kol nugalėjo 
kalnų augštumas ir dar mede
liais apžėlusius, ir nespėjo lik
ti pergalėtoju, tai vėl debesiai 
ėmė zulinti jam nosį. Ir taip 
ėjo kova visą naktį. Kaip mė
nulis nuveja debesų armiją, ■— 
ant žemės pasimato kaip kur 
gulinčios karvės, tai ir viskas.

Nuobodžios nakties vaizdas 
baigiasi: žiedrėja padangė, 
skaistėja aušra ir girdisi pauk-

pajėgia susiūupinti pinigų riusi- 
piirlęti bačkutę dažų nutepimui 
savos lūšnelės.

Neilgai važiavus per miestą, 
busas sustojo.1 Čia turime va
landą laiko apsiprausti, paval
gyti ir traukti į Detroitą, sveti
mos karalystės žemės-—Kanada.

čia truputį pasikeis įspūdžių 
tema, bet turiu pasakyti, kad 

i buvau nusprendęs aplankyti se- ■ 
šerį Toronto mieste, grįždamas 
namo iš Chicagos. J. N.

1 (Tąsa bus)
t

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47-tos kuopos pusmetinis 

(susirinkimas . bus nedčlioj, 13 liepos, 
va, akys nesuspėja sugauti; tą Draugijų svetainėj, 4637 W. . Ver- 
gamtiška smagūmą,| kuriuomi; n.or. H18'hway; 10 vai. ryte. Visi na- 
naudojasi tik dykaduonis < pridelei bedarbės ir negalit i............ ?
laisvėj besimaudantis miško ir malonėkit ateitį į susirinkimų ir 
mėlynos padanges paukštis, 

šiame su- 
. ‘ n ; į iškurio sužinosit kuopos augimą bei 

darbuotę per tą pusmetį. Tat visi 
Sekr, J. Povilaitis, 

(160-162)
SO. BOSTON, ItoASS. i

L.D.S.A. 13-tos kuopos susirinki-j 
mas bus seredoj, 9 liepos, Piliečių 1 
Kliubo svetainėj, 376 Broadway, 8-tą 
vai. vakare. Visos narės ateikit ir 
naujų atsiveskit, nes tą vakarą bus 
skaitoma paskaita.

Sekr. K. Z.

Ant laivo tai jau buvo tikra respublika 1vie?I1v.me^al .kalėti
ir jokios disciplinos niekas neprisilaikė, tik kad čia jį yirsminkas, paėmė į rastinę iriio. 
kareiviai dabojo, kad kuris nors nešoktų Jis yra visai liuosas, tik tun atlikti darbą 
į upę ir neišplauktų į kraštą. Sutalpinus raštinėje. Man patarė tuoj aus nebėgti, 

.visus ant tų laivų, karininkas pavelijo iket gerai prisirengtų nes, girdi, kitaip pra- 
mums, kurie turėjo pinigų, nusipirkti ko |Putsi miškuose ir žvėrys, sudraskys, nes čia 
kas nori, ir po to laivai išplaukė į paskir-įj^ esama galybės^ visokių rūšių. Taipgi 
tas vietas. Mes, politiniai kaliniai, tuojaus i paaiškino, kad, būdamas raštinėje, jis su- 

•susiradome, susipažinome ir užėmėme at- 
-skirai vieną kamputį laivo. Mūsų buvo 
apie 40 žmonių, jų tarpe apie 10 lietuvių. 
Taip mes plaukėme ta upe suvirš tris pa
ras. Toliaus paplaukus ta upė visą laiką 
buvo rubežium tarp Chinijos ir Rusijos.

Pagaliaus mūsų laivai sustojo prie Amū
ro kazokų stanicos, vardu Džalinda. Sta- 
nicom tenai vadinasi nemaži miestukai, kur 
išimtinai gyvena kazokai, kurie jokių dar
bu neužsiima, bet daboja rubežių, už ką ir 
gauna algą nuo caro. Jų vaikai jau nuo 
12 metų yra mokinami kariško muštro ir 
pradeda jau gauti algą. Valdžią jie rin- 
Kosi patys ir vyriausis jų vadas vadinosi 

: atamanas. Jie visi aršūs caristai ir bai
siai tamsūs žmonės buvo. Labai tikinti, 

; bet ir patys nežino į ką tiki, nes nieko apie

žinojo, kad privarys daugybę kalinių čio
nai ir centralinė raštinė iš Blagoveščensko 
bus perkelta taip pat apie šią vietą ir, gir-i 
di, jie raštininkų šiuose tyruose gauti ne-; 
gali iš Rusijos, nes niekas nenori 'gyventi 
tarp kalinių ir žvėrių, tai jis esąs tikras, 
kad mes, politiniai kaliniai, gelbėdami vie
nas kitą pagaliaus užimsime visas raštines. 
Kriminalistai gi, kurių čia buvo šimtas sy
kių daugiau, daugumoje buvo visai nemo
kanti rašyti, todėl noroms ar nenoroms ad
ministracija bus priversta mus paimti.

Jis apleido mus ir nuėjo pas viršininką 
prašyti, kad mus, lietuvius, toliaus nevary
tų, o paliktų čia, bet tas jam nenusisekė, 
nes viršininkas pasakė, kad visą galią tu
ri karininkas, kuris turi sąrašą, kuriuos ir 
kur paskirti ir palikti. Tas • draugas tuo-

■

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

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

.'■»n*& • -Įr,»

Antradienis, Liepos 8, 193

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

Vice-Pirm. A. Kareckfcs, * 760r 
son St.,,JSF .W I ' . . . | 
NutarimųRašt .K .Rašik4s> 'R. * ft. 9, 
Box 117

Turtų ,Rašt,A. Girbaųauskas, 1108 
Elizabeth ' Ave> ! 1 . į. 1

Iždininkas A. Daukšas, 1181 Walk
er Ave . , /

Kasos Globėjai:. Ig. «Medastavičius, 
1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. Vilkūnienė, 718 
Richmond St.

Trustisąi: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujiis, A. Ja
saitis.

Revizijos Komisija: A,- Senkus, 
K. Pitrika, A. Krasnauskas.

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Sąlės Parandavotojas A. Garba- 
naufekas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utaminką, 
savam name, 1057-63 Hamilton jĄv®.

'laidelei bedarbės ir negalit užsimokėti^ GlobS?B1,:

Ir taip besižvalgant į pra- duokles, kaipo paskolą, 
užklupo sirinkime bus išduotas raporfąs.bėgančius vaizdus, 

'mus despotiška naktis, kuri iš- 
pradžių tik skysta, permatoma dalyvauki^ 
tamsa siaurino mūsų, keleivių 
laisvę, o paskui visu storumu 
užklojo margą svietą, kad bu
vom priversti ganėdytis dan
gaus ir žemės žiburiais, ir va
žiuojant per kaimus ir mieste
lius, rodosi, betiksliai ant prie- 
gonkių sėdinčiais žmonėmis.

Pakelėse, daugiausia 10 mi
liutų, sustojam atsilsėti ir pa
daryti biznio, veikiausia, tų 
pačių automobilių kompani
joms arba bent artimai susi- 
rišusioms su tais žmonėmis, 
kurie pardavinėja kavą, pieną, 
obuolinius blynus ir šiaip iš 
įvairios tešlos keptus pyragus. 
Kiekvienas keleivis palieka 
kokią 20 centų. Beje, kaip 
kada ir mūsų arkliui prievarta 
suverčia kokią porą viedrų 
šalto vandens, idant ir jo vi
durių gųrguliacija būtų švel
nesnė.

Atlikę /visokias kūno cere
monijas, vėl važiuojam tolyn. 
Pirmutinė ir tikroji stotis bu
vo Scranton,'Ba; Ten sulipom 
kitan busan, kurio priekyje, 
prie elektros lempų,aiškiai

-Buffa-

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

FirmininlcaB—F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, 
(Corliss Sta.)

Vice-Pirmininkas—K. STAŠIhiSKAS,
Box 655, New Kensington,, Pa. 

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Avo., McKoes Rocks, 

Iždininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West-View,

G." URBONAS: ' Til)'
. 434 Library St., Braddock, Pa.
A. 2VIR1JLIS,

i I :3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa,
J. URBONAS,

■' 1 ' 172$ 'Jarie St., S. S. Pittsburgh, Pa

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR.
. ANTRAŠAI

Pa..

Pa

Pa

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ ill 
MOTERŲ DRAUGYSTE, MOLINĖJ

’ ILLINOIS H > . f y 
Valdyba 1930 Metams i >'

Pirm. A. Matusevičia,- 1008—25th St. 
Vice-Pirm. R. Jušką,, 325—4thĄve. 
Protokolu Sekr. A. Trępkus, 849— 

10th St.
Fin. Sekr. K. Shįmkus, 18^-36^ St
Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė. ‘ '

Visi Moline, III. >■ ’’
Iždo Globėjai: J..Julius, Bax, 48th 

St. and 5th Avė., Moline, .111.; 
M. Junaitis, 215—17th Avel, East 
Moline, Ill.; Maršalka J. Kairis,

2435—83rd St., Moline, III. ’

t

I

w.
E.

926

3121

Arlington
Mo/roe

Wheelock

Elroy

larnegie.

St.

St-
Rd.

Ave.

Greičiausiais garlaiviais

IR

§ DIENOS ANT VAMOENYHO
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN
keliaujant iš Lietuvos ir jLIETUVA
arba populiariu ekspre- 1 

rtinpi garląiyiu . .

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arbą

NORTH GERMAN 
LLOYD

57 B’way, New York,

ir LIETUVOS PREKIŲ
galima gauti • kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė 
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum 
pių, baravykų, trejankų ii 
tt.

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN
- IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
* SO. BOSTON, MASS.

2— J. Saulis, 3225 Stafford St., Pittsburgh 
Pa., (Corliss Sta.)

3— P. Sadulienė, 108 Cress St.
Pa.

4— J. Pacauskas, 539 
Shenandoah, Pa.

5.—V. Labutis, 121
McAdoo, Pa.

6—M. E. Custeriene, 
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 
Brentwood, Pa.

8— AV. Stačinskas, 2310 Sarah St., S. S 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stašinskas, P. O. Box 655, Nev 
Kensington, Pa.

10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicag< 
Heights, Ill.

11— J. Barškietis, P. O.
Pa.

12— J. Kinderis, 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. 
Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas, 
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
Aliquippa, Pa.

Levine, 242 Penn Ave., Extcn. 
Turtle Creek, Pa.

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

Sodeikis, 1324 
Youngstdwn, Ohio.

Delinikaiciūtė,
Buffalo, N. Y.

Box 441, Courtney

Maplewood

No'. 42,

Library

439

. F.

434

300 Todd St-

Penn Ave.,

D.

Ave.

Rite:

17—K.f—
19— j.’
20— A.
22—P.

N.
24— P.
25— a:

26— A. Dambrauskas, 224
Girardville,

27— Motiejus
.111.

30—J. Leonaitis, 107 N.
.Denton, TU.

B2—^K. Bakanauskas, 677 
. Easton, Pa.

33— A. B. Shatkus, 1256 
Grand Rapids, Mich.

34— J. Audiejaitis, Box 11.3, Royalton,
3o—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

Shamokin, Pa.;
36— Ch. Vaičiūnas, 929 So. Hohson

37— L. Aiman,
Pa.

38— 1’’. Šiaučiulis, 
Frankfort, III.

39— J. Willumat, 
Collinsville, Ill.

40— Ig. Kirtiklis, 1388 
Ohio.

41— J. Guzevifiienc, Box 400, Benld, Ill.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, III.
43— K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw 

Mich.
44— L. Lasky, Box 413,, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy 

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

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 37 

View, Pa.
52— Kuklierius, 3414
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa. 
Chicago, III.

53— J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua 
Pa.

54— G. Braknis, 222 Crystal Lake Dr. 
Pontiac, Mich.

55— T. Sopata, 1130 Sycamore St., 
Washington, Pa.

Avė.

St.

Ave.
balutis, Box 24, Wilsonville

-J. Leonaitis,
.Benton, III.

Bakanauskas,
Easton, Pa.

B. Shatkus,
Grand Rapids, Mich.

Audiejaitis,

Pa.

Powersdale

41 Eckert

E. Mahanoy

Duquoin

Bushkill

Scribner

st.

st.

Ave.

, IB
Shamokin, Pa.

929
JTarrisburR, Ill.
Aiman, Box 568,

304

417

st.

Castle Shannon

E. 6th St., W 

N. Morrison Ave. 

Andrua St., Akron

5768

Pi

46

Addison

Box
Eyck

Ave.,

o.
Ten

Norvich

S. Auburn 
307 Plymouth

Ave.

246

St.

Wes

Ave. 
Ave.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. A. 

Vice Pirmininkas A. Bočis,
68 W. 10 St, 

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius, 
625 BoulevaWr 

Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway (

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St. į

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

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

I

I

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

Clark PI.
Prot. Rašt. B. Barkauskis, 

Pine St.
Fin. Rašt. A. Grigutis, 2122 

jails Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas,

Clark PI.
Iždo Globėjai: D. Kalnetien§,

S. Park St, J. Krakauskas,
First *St. -Ir

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

Maršalka J. Kiceiria, 259 Broad
way. • į I r . •

Susirinkimai įvyksta kiekvieno me- 
lesio antrą ketvergę, po Nd.' 269- 
271 Second St. i

121

265

In- r'i 
228

144

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

Pirm. J. Liubertas, 4177 Ashland
Ave. ’ !

7ice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carson 
Ave.

Nutarimų raštininkas V. J. Geral- 
tauskas, 1946 Sharon Ave.

Turtų rašt. J. Overaitis, 4689 Bran
don Ave.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton
Ave.
Guntarienė.

(ždo globėjai: E. VegeliftnS ir O.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

tas ketvirtą nedėldienįJ kiekvieno . 
nenesio, Lietuvių Svetainėj, 25th 
r Dix Avė., 3 vai. po pietų.

1946 Sharon Ave.

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL 
DYBĄ, 1929 M., BROCKTON, MASS

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burto: 
St.; Pirmininko Pagelbininkas * K 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta 
rimų Raštininkas J. Stripinis, 41 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininką: 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li 
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 71/ 
North Montello St.; Kasierius D. Pa 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo 
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St. 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F 
Saųlėnas, 20 Faxon St. Visi ii 
Montello, Mass.

tik jis turėjo, ir ant galo rūkymo, bet jau

i

raštinė ir daugybė kalinių dirbo ant gelž

Amei

seredą

*

(Tąsa bus)
I * * * ■

ant 
pą-

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPIDS) MICH. 

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

er Ave.

ciepsi, kaip kuris

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

I DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
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. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

■ ■' ■<, < ; 'U;:.-. '•x; ■ ■' . T . v

religiją nežinojo, tik mokėjo persižegnoti, jaus mums pristatė arbatos, cukraus ir ko
ne paprastos mums machorkos, bet tikrų ščių, be jokios nutarties, čiul- 
eigaretų—galite suprasti džiaugsmą' pypr bėjimas: ciepsi, kaip kuris 
koriaus tokio, kaip aš, moka ir vis bando prarėkti ki-

Ant rytojaus, laiminami, šriubo, iš
keliavome toliaus, ir šriubas man pasakė,, 
kad nepoilg&m aš būsiu lįastpėje, kaipo ?ge- 
rai patyręs / raštinės dąrbą.į r y • ., \ - f

Per dieną ir vėl atėjome apie 4O'’vidrstų

. bet aklai klausė popų.
F Atvežus mus į tą stanicą, vėl paskirstė 
ir vienus nuvežė dar toįiaus iki stanicos 
čerhiajėvo, o mane kartu su kitais paliko 

;čia. Visus mus išlipus iš laivo nevarė į. 
miestelį, bet už miestelio ant pievos prie- 
upelio,, kur apstatė aplinkui galybes karei-; 
vių, ir pilims pavelijo imti vandenį iš upe
lio, kurti ugnį ir virti arbatą.

Negalima apsakyti to džiaugsmo, kokį 
mes jautėme po ilgų metų akmeniniame 
maiše, netikėtai atsidūrė pamiškėj ant kelio pravedimo. čia vėrpaliko dalį kali- 
gražios pievos ir dar prie sraunaus upelio, nių, o mane su kitais varė dar’ 40 viorstų 
. ............................. toliaus iki kitos stoties vardu Tąchtomin- 

da. Tai dar nebuvo jokia stoti^, bet, tūręjo 
būti, kai bus gelžkelis pravestas. Čionai 
buvo du namukai—viename gyveno; virši
ninkas ir buvo jo raštinė, o kitame buvo 
sandėlis produktų del kalinių, sargų ir ka
reivių. Dar toliau stovėjo didelis namas, 
ant greitųjų sukaltas. Tai buvo kazarmėis 
dėl kareivių, kurie persimainydami dabo
davo' mus naktį ir prie darbo.

Kai pribuvome, tai radome daugybę ka
linį^ kurie gyveno šėtrose iš storų pa
klodžių, o viduje buvo įtaisyti pečiukai, ku
rie buvo kūrinami naktį, kad kaliniai nesu
šaltų.

Vieni verkė iš džiaugsmo, kiti šokinėjo 
kaip maži vaikai, barškėdami savo rete
žiais. Aš niekuomet neužmiršiu tos dienos.

. Tai buvo istorinė diena mano gyvenime— 
diena atgijimo vilties kartu ir noro gy
venti. Atgijo protas, jausmai, o svarbiau
sia viltis laisvės, tos šventosios laisvės! Ogi

1 * gražumas gamtos! Puikiai žaliuojantis 
1 miškas, upelis, graži pieva, kvietkai. JukI to viso aš nemačiau jau 6 metus ir kas

baisiausia, neturėjau vilties matyti. Toji 
diena buvo ir paliko neišdildoma mano gy
venime ir turi būt nei kuomet aš nesijau- 

"7 čiau taip laimingų, kaip tada. Tai buvo 
t. 29 d.,birželio, 1911 m., pavakaryj. Aš par

puoliau ant gražios žolės, kvėpavau tyru

tą, tai tiesiog ignorantiška 
muzika. Veikiausia jie apie 
Bethpveną, čaikovskį ir Ivano
vą Visai nėra skaitę'. Kitaip 
jįe tupėtų suspaudę, snąpu^ ir 
pįatyka gerintųsi prie pataičių,

iki miestuko Nevier, kur jau .buvd didelč nepertistatydami joMais giės- 
-- - - mimnkąis.

i Užtekėjo ir saulė, z graži, 
raudpnh ir nedrąsi, 'kaip ‘mer-. 
gaitė, mamos užklupta, vaiki
no glėbyje, bet vistiek kyla 
augštyn ir keičia naktinį su- 
niurimą rytmečio linksmumu; 
priduoda energijos gyventi ir 
stoju$ kovon duoti priešui au
sin, kad ir kojas užyerstų.

Rytmetis smagus, pilnas gy
vumo, bet mane jis pavertė 
lepše,—užmigdinp. Kiek mie
gojau—bežinau,; tik tiek/atsi- 
menu, kad’ d.' Kairys stuktelėjo 
į p^ius ir tarė: “Buffalo mies
tas prasideda.”

Miestas jau prasidėjęs, stube
lės medinės, senos ir aprūkę. Tai 
darbo žmonių palociai. Tu žnlo- 
iiių, kurie nuolatos dirba ir ne-

Išbalzamuoja ir laidoja numlrmlui 
▼kokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mano 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
veriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

|šV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS

Valdyba: /
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendak

St. f !
Vice-Pirm. 'M. Miškinis, 9 Burton St
Užrašų® Rašt. J. Stoškus, 20 Faxor 

St.
Fin. Rašt. i J. Stripinis, 49 Sawtel) 

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Mertor

St.
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162
z Melrose St.

S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 
St. Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą 

kiekvieno mėnesio.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, <X>NN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Pin. Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Sum

mit St. / .
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St 
Maršalka J. Giraitis, 174'Ashley St 
Organo prižiūrėtojas V;'‘Staugaitis, 

481 Hudson St
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, '29 Lawrence St, HartfoH, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

MOTERŲ PAŠĖLPINĖ DRAliGYS- 
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai: i > < I ■
Pirmininkė E. BoniulienS, 16 ;Bun

ker Avė.; Pirm. Pageibininki O. 
Turskienė, 79 Vine St; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St. 
Finansų raštininke K. čereikienS, 
Lansdowne St; Iždininkė M. —— 
vičienė, 31 Clarence St; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė; 736 N.cMontello 
St., M. Dobienč, 221 Ames St; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.: Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

PITTSBURGHO IR APIELINKftS
PR1EŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon

St., Pittsburgh, Pai
Pirm, pagelbininkas J. D. Sli 

3121 Elroy Ave., Brentwood! 
burgh, Pa.

Sekretorė A. K. Sliekiene, 31 
roy Ave., Brentwood, Pit 
Pa. . . ...

Iždininkas J. Miliauskas, 626 
war.d Ave., .McKees Rocks, 

Finansų sekr. J. Urbonas, l.«™.
St., S, S. Pittsburgh,
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.palaikydavo amžinai degančia.!pavyzdingas, 
žiūriu, tai “moderniškas” pe-!nautojų pas LIETUVISat-

AmbrazaitienėOras piknike

buvo mišri.-Mačiau ■

Ir ko jie ten ne- 
visko: gėrimų 

įvairiausių už-

eina, kaip iš 
atskaita da ne
spėju, turėsime

Pa. ;
Pa.;

iš 
Sur-

moteria iš Wilkes-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

ir kitus.
Publikas galėjo

2,000. Tirščiausia

iiMMSMi

1 Schuylkill Dviejy Aps-|tu^^kuri?- k?ry’kurSJai!patarnau«ia- 
kričių Išvažiavimas

Pavyko 
I

A.L.D.L.D. 9-to Apskričio ir 
L.D.S.A. 6-to Rajono bendras 
didelis išvažiavimas įvyko 29 
d. birželio, Harley Spring gi
rioj, Minersville, Pa. Man su 
bičiuliu J. K. nukakus pikni- 

. kan apie pusiaudieni, žmonių 
jau buvo pusėtinas! būrelis. 
Tūli jų, kaip patyrėme, pikni
ko darbininkai ir darbininkės 
švaistosi tai šian, tai ten, visi 
linksmi, dėsto, tvarko tavorus 
(prekes), tarsi Lietuvoje ant 
kermošiaus.

Ą turėjo! Buvo 
(minkštų) ir 
kandžių^

Diena graži.
tyras. Kuomet vėjalis sujudi
na orą, nuo girios pušų šakų' 
aromatu dvelkia. žmogus 
naudojiesi gamtos turtu—kvė
puoji pilna krūtine.

• Pažvelgus aplink—piknikui 
vieta graži. Giria plati, erd-. 
vi. Pilna didelių medžių, ypa
tingai pušys žalios, kuklios, 
gauruotos, išdidžiai siekia 
dangų. Po dideliais medžiais 
—pušims savo, rūbus keičiant, 
likimo sumesta ant žemės puš- 
nūs spyglių sklodai, lyg per
siški kylimai, kurie tarsi vilio
te vilioja žmogų prisėsti. Ir 
todėl nedyvai, kad visur gi
rioje pilna prisėdusių žmonių.

4 Vienur dvi-trys šeimynos daik- 
r> te susėdę, šnekučiuojąsi, juo

kauja, o mažieji, būsianti 
draugijos piliečiai žaidžia, gė
les gnaibo, peteliškes gaudo. 
Kitur vėl matosi mūsų idėjos 
draugų būreliai susėdę argu
mentuoja rimtai tūlais gyveni
me iškilusiais klausimais. O 
da kitur—laimingiausi pasau
lyje žmonės, anot tūlo poeto— 
jaunuomenė romansuoja.

Apie 3-čią vai. po pietų pra
sidėjo programa. Drg. Bašins
kas paprašė publiką nusira
minti. • Padaręs tvarką, pa
kvietė dainuoti Lyros Chorą iš 
Shenandoah, Pa. Choras su
dainavo tris daineles gerai, su- 

5>tartinai. Duetą dainavo drg. 
■* Grabačauskas ir M. Ambro- 

čiūtė. Puikiai skambėjo. Ki
tą duetą dainavo S. Kuzmic
kas ir Grabačauskas. Taipgi 
šauniai išėjo. Da dainavo S. 
Kuzmickas solo. Kuomet šis 
dainininkas dainavo, tai ne 
vieną privertė užsimąstyti apie 
dainos grožį ir jos aidus.

Dainoms pasibaigus, kalba 
drg. S. Reikauskas iš Shenan
doah, 'Pa. Jis kalbėjo apie S. 
L.A. seimo procedūrą. Nu
švietęs jojo eigą, konfliktus, 
kvietė visus S.L.A. pažangiuo

sius narius būti lojaliais savo 
įsriovei, kuri jieško teisybės. 

/ Antru kalbėtojum buvo drg. 
D. M. Šolomskas iš Easton, 
Pa. Jis savo turiningoje ir 
gražioje kalboje perkratė be
darbių reikalus, palietė N.M. 
U. organizavimo klausimą, pa
darė peržvalgą pasaulio revo
liucijų eisenos ir užsiminęs 
apie A.L.D.L.D., kvietė visus 
dėtis prie jos. , /

Einu vėl per pikniką. Su
tinku draugę M. želionienę, iš 
Minersville, Pa., kuri kiekvie
nam pikniko didvyriui prise- 
ginėja gražias raudonas dirb
tinas rožiukes ir sako: “kiek 
loska į agitacijos fondą.” Ap- 
laikęs rožiukę ir įmetęs kas 
reikia, paklausiau: “Kaip se
kasi?” “Gerai” —- atsakė ji 
ir pridūrė—“Už gėles surinkau 
jau ,$28.09. Būčia da tiek su
rinkus, bet pristigau rožiukJų.” 
**Gaila”—pasakęs n u kiūtinau 
toliau. Kiek paėjęs, užklam- 
pojau ant žmogaus su lazdo
mis—kriukiais,—tai buvo Men-' 
keliūnas iš Mahanoy City, t*a., 
garsiosios dainininkės K. Men- 
keliūniūtės tėvas, kuris mane 
išvydęs, prabilo: “Slekeris,” 
“Praloto Olšausko Darbai,” 
“Ar stebūklai gali žmogų iš
gydyti” ir kitas knygas čia ga
lima gauti.” Pažvelgęs pama
čiau “full display” įvairaus 
turinio ir spalvos knygų, bro
šiūrų iškloja ant kelmo prie 
didelės pušies. Paklausus, 
kaip biznis, atsakė: “Parda
viau kelias, bet nedaug. Ne
žinau, kodėl neperka—šykš
tūs ...”

Einu toliau, išvystu degantį 
laužą, lyg šventųjų senovės lie-.

čius, ant kurio puodai verda 
su kopūstais, bulvėmis, dešro
mis ir kitais gardžiais val
giais. O tais kurų-kurėjais 
buvo čia draugai Medelis, Ar
minas ir kiti. Gi moteriukės

S u s i j 
Tarpe aptar

nautojų pastebėjau: 
kevičienę, O. Overaitienę, Tu- 
leiką iš Shenandoah, Pa.; $un-i 
gailą, Rakauską iš TamaųuaJ
Pa., Senkevičienę, žiobienę.l 
Arbačauskienę, J. Buką,

klausymas Monarchist Kongresas Bus 
pe aptar- ...
: l. stan- Laikomas Vienoj

VIENA.— Šitas socialis- 
|tų-fašistų valdomas mies- 

j’ ta^ sekantį rugsėjo mėnesį 
-------  __ ----- ,Starinską, Murauską, Muraus- matys viso pasaulio monar- 
linksmutės, straksi, lyg tos šar- kienę, žiobuką iš 
kos, atbėga, pažvelgia puo- pa 
dan, pamaišo ir vėl nubėga.
Tųjų tarpe pastebėjau drau
ges: Rušinskienę, Motuzienę, 
Tuleikienę ir kitas.

Šaltinėlis, tai neapkainuoja- 
mas turtas, ypač pikniekie- 
riams. Vanduo gausiai teka 
iš įsprausto metalinio vamz-jkienė ir Kalinauskienė iš Bal-j 
džio. Vanduo tyras, kaip kri- timore, Md.; drg. Valukas iš 
štolas. Nors atokiai nuo pik- Scranton, Pa.; drgg. A. Bigas 
niko vietos, bet atsižvelgiant ir S. Vilkas iš Allentown, 
į jojo gerumą, tai ''mažmožis, drg. Ogentas iš Easton,

Platforma, “tarsi kokia mū- draugė 
čelninkė,” nuo pietų iki pat Brooklyn, 
vėlaus vakaro pilna žmonių—! dokas su 
jaunuomenės, kuri be miela-!Barre, 
širdystės mindo, trepsi, spar-l Publika 
dosi abiem kojom. Gal būt i buvo A. Banišauskas, pažan- 
todel, kad gerb. šiuriko šauni i gus tautininkas p. Klimas ir, 
orkestrą visus masinte masino Į daug kitų gerų žmonių. 1__
vikriai šokti.

J. D. Taunis atsišaukė į jau
nuomenę. Užtiesiama virvės, 
prasideda žaislai. Išpildoma 
keli aktai, žmonės juokiasi iš 
jaunuomenės v a r ž y tinių . . . 
žaisluose atsižymėjusiems ski
riama dovanos. . Dovanas lai
mėjo šie jaunuoliai: V. Agur- 
kis, L. Statu k as, K. Pūkas, A. 
Medelis, E. Bluvas, Ona Noris, 
D. Bendokas, A. Motuzą ir S.
Kuzmickas, gerasis solistas.

Dovanose buvo įvairių ir 
gražių dalykėlių. Buvo ir ge
rų apdarytų knygų.

Dovanas suaukojo Motuzie
nė, Naravienė, apskritis ir kt.

Už “bufetų” ir kitur dar
bininkai ir darbininkės tik 
ruošiasi, tik skuba, žmonėms

Minersville, chistų susirinkimą, kuriame 
| tie gaivalai svarstys, kaip 
atgaivinti monarchijas Au
strijoj ir kt. ir kaip nu
griauti Sovietų vyriausybę, 

kiti J —i—————
toliau atvykusių1 ANTSPAUDUOJA

būti 
žmonių bu

vo nuo 3 iki 6 po pietų. Kiek 
pastebėjau, publika visą lai
ką keitėsi: vieni ateina, 
išeina. Iš 
svečiii buvo: draugės—Janus- KNYGAS

Kauno sunkiųjų 
kalėjime įkalintiem

. Reiš
kia, žmonės mums simpatizuo-' 
ja, mus rejnia.

■ Publika įsisiūbuoja, judėji
mas1 nepaprastas. Susitikimai, 
pasikalbėjimai ir atsisveikini
mai tankūs. Vieni rengiasi 
pikniką apleisti, kiti nauji pri- 
būna. Biznis 
pypkės. Nors 
padaryta, bet 
gražaus pelno.

Ant galo išvažiavimo rengi
mo komisiją, kurios sąstate 
yra: J. Pacauskas, A. Ališaus
kas ir J. D. Taunis taria šir
dingą ačiū choristams, kalbė
tojams, pikniko darbininkėms, 
darbininkams ir visai publi
kai, kuri mus taip nuoširdžiai 
parėmė savo gausingu atsilan
kymu.* Bon Ami.

niams lig šiolei buvo galimi 
per prokuratūrą nusiųsti 
knygų, o perskaitytas - 
siimti. Dabar kalėjimo ad
ministracija kažkokiais su
metimais pradėjo visas, ka
lėj iman per prokuratūrą ka
liniams patekusias knygas 
antspauduoti. Taigi, labai 
nepatogu, jei paimtas kny
gas iš bibliotekų ar šiaip 
iš ko paskolintas kalėjimo 
antspauda sutepa.

tas, 40 m. amžiaus, vedęs, 
ūkininkas, turįs 40 hektarų 
žemės> pasikorė savo kluo
ne.

Birželio 18 d. Rokiškio 
miestelio Pandėlio g. rasta 
užsirakinusi ir virtuvėje pa
sikorusį pil. Stefanija Jakš- 
tūnienė, 70 m. amžiaus.

GRABORIUS

PASIKORĖ
Birželio 17 d. Liudvinavos 

darbų v. Kulokų km., Mariampolės 
pil. Liutvinas Kos-

ŠVEDIJOS MEDŽIŲ PAR
DAVĖJŲ PELNAI

STOCKHOLMAS.— Šve
dijos medžio kapitalistai per 
pastaruosius apskritus 'me
tus pardavė medžio už 
$256,500,000, sako valdžios 
■daviniai.

NORINTIEJI GI
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 

ii UŽ ŽEMA KAI
NĄ, N UI UODI
MO VALANDOJ 
8AUKITR8 P AS i

..   ■ ... , ,a ai.,

PLATINKITE LAISVE”

DARBININKŲ KALENDORIUS NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

Dar Yra 50 Kopijų
Darbuokimės, kad išplatinti visą 

NAUDOKITĖS NUPIGINTA KĄINA

15 CENTU UŽ KOPIJĄ

Platintojams, imant nemažiau 
egzempliorių duodame po 10 centų 

už kopiją

Kuo Greičiausia Siųskite Užsakymus ir Platin
kite su Didžiaušiu Skubumu. Laukiame Pa
reikalavimų

LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

“AR STEBŪKLAI PAGYDO?”
PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisvė”

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

64 Puslapių, Kaina 15 centų

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

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

LAISVE
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

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 draugystė, Union City, Codil, 
iš žymiausių Amerikoje, turinti savą parką 
piknikams ir salę baliams, Naujokų Ciga

rus nuolatos užlaiko, kad rūkytojams pa
tinka 1

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 bizniavo ja. 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 užlaikomų visur 
reikalaukit virš paminėtais vardais Cigarų. Ant par* “ 
visur Amerikoje issiun tine jam per paštą. Adresuokit:

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

JOHN NAUJOKAS

iO

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

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.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)' 

f jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo įam
žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont Arcata) 
MASPETH, L. L N. Y. 
Telephone, Juniper 9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas

No., Street or Avenue

Miestas , State
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Visiems Nariams 17-tos žingsnių pataisyti įvairiems 
blogumams ir įstatyti darbą į 
pasekmingumo' vagą.

vis tiek nieko 
Bet tai buvo nedide- 
Kiti gi, nieko nepai- 
važiavo net šimtus

fžinius fašistus, neteisėtai pasi
grobusius vadovybę Susivieni
jime Lietuvių Amerikoje. Apie 
“Daily Workerio” pasekmes 
Mus vėliau pranešta.

Retikevičiaus dvi orkestrus 
pilnai patenkino kad ir go
džiausius šokikus; viena orke
strą užbaigia, kita pradeda, ir 
taip be paliovos sukasi šimtai 
porelių šokikų.

Toks gausingas darbininkiš
kos publikos atsiliepimas į 
“Laisvės” didžiąją vasarinę 
pramogą, nežiūrint lietingo 
oro, liudija, kaip mūsų drau
gai ir pritarėjai brangina sa
vo kovojantį dienraštį ir pri
duoda jam drąsos juo ener
gingiau tęsti darbą.

Puikiai Pavyko “Laisvės” 
Piknikas, Nepaisant 
Lietingo Oro

Metinis “Laisvės” piknikas, 
pereitą sekmadienį, išėjo pa
sekmingas visomis pusėmis, ne
paisant didžiausios kliūties— 
lietaus. Lijo iš ryto; grasino 
lyti pačiame vidurdienyje; li
jo pradėjus programą ir dar 
kartą vėliaus. Dalis “Laisvės” 
rėmėjų, be abejo, susilaikė 
nuo važiavimo piknikan, bijo
damiesi, kad 
nebus.” 
lė dalis, 
sydami,
mylių busais, automobiliais ir 
traukiniais į vasarinę šventę 
savo branginamo dienraščio. 
Taip ir sugužėjo iš arti ir toli 
kokie 4,000 publikos,) kurios 
ypač padaugėjo tarp 7 ir 8 
valandos vakare.

Didžiausia, todėl, padėka 
priklauso mūsų rėmėjams ir 
pritarėjams, kurie, nebijodami 
lietaus riziko, padarė “Lais
vės” pikniką tokį pasekmin
gą-

Didesnė pusė daržo užimta 
automobiliais, kurių tarpe ir 
7-tyni didžiuliai busai. žmonių, 
ypač jaunimo, pilnutėlė pla
čioji svetainė ir daržas. Visi 
laisvai, kaip namie, linksmina
si, draugaujasi, įspūdžiais ir 
naujienomis dalinasi, šoka, bū
reliais dainuoja.

Programą atidaro drg. Abe
kas, pirmininkas. Aido Cho
ras, su Newarko Sietyno Choro 
talka, vadovaujant šalinaitei, 
sudainuoja Internacionalą; pa- noma mūsų dainininkė, 

’ ’ ’ ” ’ ’ ’ -i.i: ..
Girdėt naujų ja ita]jjon laivu

Šiandien Menkeliūniūle 
Išvažiuoja Italijon

R.

Darbininką Apsigynimo
Nepamirškite, kad rytoj 

kare, 9 d. liepos, įvyksta mū
sų 17-tos 
“Laisvės” 
n as narys 
sirinkime, 
prie šios 
kad kovot ir gėibet kovotojus, 
patekusius į kapitalistinių bu
delių rankas.

Kapitalistiniai teismai dirba 
viršlaikius, , teisdami mūsų 
draugus į kalėjimą, o dar vie
nos savaitės laike liko tiesio
giniai nužudyti trys darbinin
kų klasės kovotojai.

. Darbininkų judėjimas, smar
kiai kyla, ir todėl reakcija 
žiaurėja ir aštrėja. O visokia 
kova iš mūsų pusės reikalinga 
ne tiktai darbo,, rūpesčio, bet 
ir pasiaukojimo. Todėl dyki- 

tnėjimui laiko nėra, draugai.
Centras Tarptautinio Darbi

ninkų Apsigynimo dabartiniu 
laiku turi be galo daug bylų 

Į teismuose ir kitų reikalų, ku- 
įrie reikalauja didelių išlaidų.

Todėl, draugai, daugiau do
mės į mūsų organizaciją ir 
klasių kovą!

? B. Krasauskas,
17 Kp. Sekr.

va-

kuopos susirinkimas 
svetainėj. Kiekvie- 
privalo dalyvauti su- 
jeigu jis priklauso 
organizacijos tam,

Iš W. Žuko Vestuvių
Walter Žukas, buvęs

SUSIRINKIMAI
L.D.S.A. 111 Kuopos Narėms

L.D.S.A. 111-tos kuopos svarbus 
susirinkimas Įvyks 9 d. birželio, pas 
draugus Misevičius, 115 Montauk 
Ave., East New Yorke. Pradžia 8-tą 
vai. vakare. Visos narės būtinai da
lyvaukite, nes* turime labai _ daug j 
svarbių reikalų. Taipgi reikės iš- j 
rinkti delegatės Į 
ciją.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 11 kambarių namas, 

taipgi 4 kambariai yarde. Yra 
steam heat, elektra, parquet florai, 
visas fornišiuotas ir užimtas įna
miais. Įeigų per metus $3,000. Ar
ti karų ir eleveiterio. Kaina tik 
$12,500. Kreipkitės po No. 547 A 
Kosciuszko St., Brooklyn, N. Y.

(160-165)

PARSIDUODA groserne ir delikates- 
sen, biznis įdirbtas ir gera proga 

pigiai pirkti. Prie storo yra 3 kam
bariai. Kreipkitės po No. 106 Ten 

lEyck St., Brooklyn, N.Y.
Į rajono kohferen-j (160-162)

Misevičienė.
(160-161)

PAJIEŠKOJIMAI

PARSIDUODA kendžių Storas: biz
nis įdirbtas ir gera proga pirkti. 

Pardavimo priežastis—liga. Prie Sto
ro yra du kambariai. Kreipkitės po 
num. 101 Meserole St., Brooklyn, N. 
Y. 159-63

Antradienis, Liepos 8,

Lietuvių Valgykla
VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI 1 ’
417 Lorimer Street * “Laisvės” Name' 

BROOKLYN, N. Y. . .

•PAJIEŠKA.U Broųiaus Adomavičiaus, 
Palėpių kaimo, Ariogalos vals

čiaus, Kėdainių apskričio. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinote, praneš- 
,kit. John Rąinys, 110 W. Thomp
son St., Philadelphia, Pa.

■ ( ; . (160-161)
PAJIE$KAU. buvusios? „draugės Sofi

jos Lapurkiūtes, Varėrioš mieste
lio, Vilniaus' fedybos. Meųlžiu atsi
šaukti arba kas žinote, malonėkit 
pranešti, būsiu dėkinga. C. A. 
Brusgiūtė, 4833 Cooper Ave., Det
roit, Mich. > f (160-161)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai.

Yra pečius, maudyne, boileris, ge-J 
sas. Randa, nebrangi. Galima at-1 
eiti susitarti. Atsišaukite: 281 Stagg; 
St. (ground floor), Brooklyn, N. Y.

159-64

PARSIDUODA kendžių krautuve ir 
sykiu automobilius, visai pigiai.

Pardavimo priežastis—išvažiuoju i 
Lietuvą. Atsišaukit: Stanley Toto
raitis, 672 Driggs Ave., Brooklyn, 
N .Y. Tel., Greenpoint 9396.

157-62
PARSIDUODA Great Necke bučernč 

ir gr'osernė, biznis gerai įdirbtas, 
lietuvių apgyvento j 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-?

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.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS ] jį 

Metalu Išmušamo Siehjaji 
ir Lubas; Užtaisome niw 
Vandens.
229-231 LEONARD ST..

Brooklyn, N. Y.‘3
Mūsų darbu patenkint! 

visi, kuriem tik dirbame.

Konstancija Menkeliūniūtė, 
visai lietuviškai Amerikai ži- 

, šian
die 11:40 vai. naktį iškeliau- 

i “Augustus,” 
iš prieplaukos Pier 97, West 
57th St., North River, New 
Yorke.

Daugelis draugų ketina ją 
palydėt arba prieplaukoje pa- 
linkėt laimingos kelionės .

skui kelias dainas tęsia vienas 
Aido Choras. r 
dainų; talkininkauja ir K. 
Menkeliūniūtė; dainavimas vi
sai gerai sekasi, tik atrodo, 
jog anaiptol ne visi aidiečiai 
ant pagrindų. Publika, grožė- 
damasi dainavimu, abejoja, 
ar Massachusetts chorai susi
lygins.

Išeina ant platformos lauk
tieji Liaudies Choras iš Law
rence ir Laisvės Choras iš 
Haverhill, Mass., kurie atva
žiavo busu. Dainininkų būry

je matome ir pagarsėjusias se
seris Pauliukoniūtes. Melo
dingai sudainuoja keturias 
liaudiškas daineles; bet publi
kai dar negana, ir šauksmais 
ir delnų plojimais priverčia 
dainininkus iš Massachusetts 
pridėti dar vieną magaryčių. 
Jų dainoms pianu pritaria 
jauna gabi pianistė, 
nant jiems nuo pagrindų, tūk
stančiai klausytojų entuzias
tiškai sveikina gerbiamus sve
čius iš Massachusetts.

Šalinaitės v a d o v aujamas, 
kad ir neskaitlingas, Newar
ko Sietyno Choras, gražiai pa
dainuoja.

Stambus Elizabeth© Choras 
Banga, O. Eremino vadovybėj,! 
smarki“, padainuoja, Y patin-1 Rakauskas"ir'Ale-
gai Pirmyn ir gauna publi-i 
kos kreditą.

Skaitlingiausias p a s i r o do 
Lyros Choras iš Maspetho, va
dovaujamas Helenos Retikevi- 
čiūtės; energingai, skardžiai 
dainuoja; publika gausiai iš
reiškia pritarimą; kalbasi, 
kad •^prie drg. Retikevičiūtės 
vadovybės Lyros Choras žy
miai. žygiuoja pirmyn.

Visi chorai pagirtinai atli-i 
ko savo uždavinius ir kiekvie-| 
nam reikia tarti didelį darbi
ninkišką ačiū.

Prakalbėles pasakė drg. Mi- 
zara fir Prūseika; tik tokioje 
didelėje pįknikinėje minioje 
daugelis negalėjo girdėti. Kai 
kurie klausinėjo: kodėl nekal
ba. per garsą padidinančias 
triūbas, megafonus?-—Repor
teris negalėjo tą klausimą tik
rai atsakyt; bet sprendė, jog 
kalbėtojai nenorėjo atrodyt, 
kaip kokie triūbočiai, su pap
rastais megafonais prie lūpų; 
o elėktirikiniai radio megafo
nai būtų perdaug brangiai ka
štavę įtaisyt tik tam laikui.

Piknike draugai nepamiršo 
ir Kopiu pistų Partijos organą 
“Daily Workerį,” rinko jam 
aukas ;ir prenumeratas, šeši 
desėtkai dolerių, bei to, sume
sta v4dhnui kovos i>rieš gegu-

Iš Konst. Menkeliūniūtės 
Išleistuvių Vakarienės 

šeštadienio vakare,
vės” svetainėje, įvyko graži 
vakarienė išleistuvėms drg. K. 
Menkeliūniūtės į Italiją, siek
ti tolesnio dainos mokslo. Pu
blikos buvo apie 150, žymi 
dalis svečių, iš toliau atvyku
sių “Laisvės” piknikan. Val- 

Igiai buvo labai geri, daug ir 
5 į įvairūs. Nuo valgių neatsili

ko savo gerumu ir programa.
Nuei-

Aido 1 
ir Lyros Chorų vadas, apsive
dė šeštadienį su Milda Stane- 
liūte, Newarke, N. J. Vedy
bų pokilyj dalyvavo apie 100 į 
draugų ir giminių. Dainavo; 
Margaret česnavičiūtė ir ru
sas Kazakov (pastarasis iš 
Detroito) ; buvo puiki mu
zika. B e s i 1 i n k s m i n a nt, 
neužmiršta ir darbininkų rei
kalai. Drg. Adolfui žolynui 
pakalbėjus, svečiai sumetė $18 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui.

LIETUVOS DARBININKŲ IR 
KAIMO BIEDNUOMENĖS DVI

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
(SU PAVEIKSLAIS).

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BRĖDES, 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
DARBĄ ATLIEKA

R.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viao- 
ki u b paveikslu* 
įvairiomis epai* 
romia. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės šiuo 

adresu:

JONAS

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJ 

Metams .‘...į........... $2.00
G mėnesiams ................. 1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”; Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “Balso” Redakcijai, 
Germany. . .

Kas užsisako “Balsą,” itas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų 'valdžių.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telephone; Stagg 440>

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE
Stagg 
5043

Darbo Uniją Vienybės 
Tarybos Susirinkimas

Visi delegatai, į Darbo 
jų Vienybės Tkrybą turi 

ketvirtadienio vakare, 
liepos 10 d., 13 W. 17th St., 
New Yorke. Kairiosios Uni
jos ir Lygos bus reikalauja
mos, kad išrinktų naujus dele
gatus vietoj tų, kūrie du kar
tu iš eilės nebus atsilankę į 
Darbo Unijų Vienybės Tary
bos susirinkimą.

Organizatorius Jack John
stone paskutiniame savo atsi
šaukime pabrėžia būtiną par
eigą kiekvienam Kam. Parti
jos nariui būti veikliu nariu 
Darbo Unijų Vienybės Lygos. 
Negana tiktai pritarti ir nie
ko nedirbti. Pažymima, jog 
nei kvota naujų nariu į Lygą, 
nei 5,000 naujų skaitytojų 
‘‘Labor Unity” . neužpildyta 
New Yorke.

20.000 suvirs dalyvavo drg. 
Gonzalez laidotuvių demonst
racijoj ; darbininkai godžiai 
griebė skleidžiamą literatūrą. 
Ūpas dabar labai palankus 
kuo didžiausiam auginimui 
Darbo Unijų Vienybės Lygos, 
užrašinėjimui jos organo 
“Labor Unity” ir skleidimui 
ios literatūros abelnai. Bet 
iki šiol nebuvo tas darbasjkaip 
reikiant varomas. .

Pusė newyorkines Lygos.Ta
rybos. delegatu nesilanko į su
sirinkimus. < Nors 30 atstovų 
išrinkta į Raudonąjį Darbo 
Unijų Internacionalo Penktą 
Kongresą, kuris . įvyks Mask
voj. bet jo tikslai negana tarp 
darbininkų paskleisti bei surišr 
ti su opiausiais šiandieniniais 
klausimais.

Darbo Unijų Vieųybės Tary
bos susirinkimas liepos 10 d. 
New Yorke darys griežtų

Uni-1 
susi-

“Lais- [rinkti 416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dienų ir naĮrtį. DarjĮją 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

Pirmininkavo drg. R. Miza- 
ra. Dailiomis dainomis paso
tino vakarieniautojų jausmus 
Menkeliūniūtė, Aušriūtė, Stan
kūnas ir Lebedevas. Ypač už- 
sirekordavo Menkeliūniūtės 
duetai su Lebedevu ir Stankū- 

pianu akompa- 
ir Petroff. 
pasakė pirmi- 

ir drg. Nalivai- 
Pruseika, ' Talandzevičius,

nu. Dainoms 
navo šalinaitė 
' Prakalbėles 
ninkas Mizara 
ka,

na Yeskevičiūtė, pažymėdami 
Menkeliūniūtės patarnavimus 
darbininkiškam judėjimui dai
nomis ir velydami jai geriau
sios kloties toliau tąja kryp
tim.

Apart visko, žinoma, buvo 
ir šokiai. Uj '

Rep.

LD.S.A. Pirmo Rajono 
Kuopos Šaukiamos j 
Konferenciją

Draugės! Tikiu, kad 
kiekviena kuopa turi išrinkusi 
delegates. Todėl, draugės de
legatės, neužmirškite, kad 
konferencija įvyks 13 d. lie
pos (July), 10-tą vai. ryte, 62 
Lafayette St., Paterson, N. J.

Delegatės, atvažiuodamos 
atsivežkite mokestį už laikraš
tį “Working Woman,” nes ra
jonas yra už tai atsakomybė
je.

Ir labai prašyčiau delegačių, 
kad pribūtų laiku, kad galė
tume anksčiau užbaigusios da
lyvauti išvažiavime.

Brooklyn©’ delegatės, -susi
rinkite ant Hewes $t., 8:30 
vai.

jau

Draugiškai,
Organizatorė

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės dėl Balių, Koncertų. Ban- 
kietų. Vestuvių. Susirinkimu ir 
tt. Puikus stalčius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
( ' ' »TeI.,‘ Stagg 3842

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel.: Midwood 6261

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vid>- 
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik ^sumaišyt su vandeniu ir uŽsigert 
einant gult. Visiškai’ nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ...................................../ . . . 60c, per paltą 65c.

Tel., 0783 Stagg

j. levanda
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

; BROOKLYN, N. Y.

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

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 4 \ 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

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

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipiatės;KUNDROTO APTIEKA

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2860-3514 
likirpkit fij skelbimą ir prisiųskit karts su užsakymą

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠ1MĄS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau

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

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

biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
* Prie Lorimer St., šalia Aptiekoa 

BROOKLYN, N. Y.
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