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KRISLAI
Mūs Dienraščių Piknikai 
Apie žuvusius Karžygius 
Cliffside Vis Cliffside. 
“Vienybės” Melas ir 57

Kuopa
Didžiausios Kuopos Su

Šiuos žodžius rašančiam teko 
būti mūsų abiejų dienraščių— 
“Vilnies” ir “Laisvės”—pikni
kuose. Savo skaitlingumu abu 
maž-daug toki. Turinys—pa
našus. Abiejų piknikų dieno
mis, iš iyto, lijo, bet neveizint 
to, jie buvo sėkmingi. Vienas 
tačiaus skirtumas galima pada
ryti : chicagiečiai daugiau krei
pia domės į programą—dainas, 
prakalbas,—negu brooklynie- 
čiai. Ten, be to, jaunimas i la
biau įdomauja viskuo, kas de
dasi ne tik šokių salėje, bet ir 
laike programos pildymo. Tas, 
berods, tarpe chicagiečių nuo 
senai buvo pastebima. Ten 
daugiau lietuvių darbininkų 
Čiaaugio jaunimo yra įtraukta į 
mūsų eiles. Apie tai mes tu
rime pamąstyti.

St. Louiso Miesto Bedarbių 
Skaičius, sulyg Valdžios

ST. LOUIS, Mo.— Pasak 
šalies cenzo rinkėjų, St. Lo
uise šiuo tarpu randasi be
darbių 27,669 asmenys. Ta- 
ciaus šitą skaitlinę užginči- 
na darbo unijos ir kitos dar
bininkų organizacijos. Jos 
sako, kad toli gražu bedar
bių skaitlinė nepilna.

Raportavo apie Padėtį 
Kom. Internacionale

HOOVERIS RAGINA J. V. SENATĄ UŽGIRTI “NU
SIGINKLAVIMO” SUTARTĮ, NES TAI BUSIĄ 

“ŽINGSNIS LINK TAIKOS”
WASHINGTONAS.—Pre- 

zid. Hooveris kreipėsi į se
natą su pareiškimu, pra
šant užtvirtint Londono 
“nusiginklavimo” sutartį. 
Tas būsią “dideliu žingsniu 
pirmyn linkui taikos,” sako 
Hooveris.

Kaip jau žinoma, senatas 
buvo tik tuo tikslu ir su-

šauktas, kad užtvirtinti tą
jį dokumentą. Nemažai se
natorių prieštarauja. Kiti 
reikalauja suteikti jiem vi
sus dokumentus ir popie
rius, kuriuos valdžia iki Šiol 
.slėpusi. Manoma, kad ran
dasi tokių dokumentų, ką 
valdžia bijosi parodyti sena
tui, kad paskui nebūtų pa
rleista “katė iš maišo”.

Siuntinys į Sovietu Sąjungą
HAVANA.— Savu laiku 

Sovietų vyriausybė užpirko 
dikčiai Kuboje cukraus. Pe
reitą pirmadienį 14,000,000 
svarų to ordelio išgabenta į 
Sovietų Sąjungą. Išviso už
sakymas duotas ant 500,000 
tonu.

Prancūzų Konsulatas Kau
ne Panaikinamas

i

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XIX

DURTUVAIS IR ŠAUTUVAIS “LAIMINA” 
FLINTO AUTOMOBILIŲ STRE1KU0JAN-

ČIUS DARBININKUS NELEIDŽIANT 
PIKIETU0T1

Suorganizuota Kompanična “Unija,” į Kurią Liepiama 
Streikieriams Stoti, kad Tuo Būdu Numarinus Streiką; 
Darbininkai Privalo Pasisaugoti Vilką Avių Kailiuose

u *
dangi jie padarą tik ‘Triuk
šmą”. Aišku, kad tokia 
mintis yra labai žalinga ,ir 
labiau susipratę streikieriai 
tuojau pamatė. Jie todėl 
pradėjo kovą ir prieš Com
stock, kaipo kompanijos 
agentą.

Dabar Flinto streikieriam 
pasilieka vienatinis kelias: 
praplėsti savo streiko komi
tetą, padedant į jį daugiau, 
darbininkų. Streiko komi
teto pareiga pašalinti tuos, 
kurie migdo streiką, kurie 
viską remia darbdavių gra
žiais žodžiais, o ne darbais.

Streikieriai neprivalo 
duot\ save suklaidinti to
kiem ponam, kaip Comštock 
ir jam panašūs. Jie priva
lo stovėti su Auto Workers 
Union (Automobilių Dąr- 
bininku Unija) ir su ja ko
voti. Tik šitaip xbus gali
ma pasiekti laimėjimų. ‘

Automobilių darbininkams 
reikia žinoti, kad tokie, 
kaip Comstockas, ir kiti jo 
pasekėjai, nesirūpina darbi
ninkų reikalais, . bet žiūri,

FLINT, Mich.— Pereitą 
pirmadienį, ryte, apie pora 
tūkstančių streikuojančių 
Fisher Body kompanijos fa
briko darbininkų nužygia
vo prie fabriko į masinį pi- 
kieta. Jie buvo sutikti bū
rio nacijonalės gvardijos, 

ir šerifų,

KAUNAS.— Nuo š. m. 
liepos men. 1 d. prancūzų 
konsulatas Kaune panaiki
namas. Vietoj jo bus įs
teigtas atitinkantis biuras 
prie prancūzų pasiuntiny
bės. Be to, paskirtas nau-jllv 
jas prancūzų prekybos atta- valstijos kazokų ir šerifų, 
che trims Pabaltės /aisty- apsiginklavusių šautuvais ir 
bėms p. Depret-Bixio. Į durtuvais. Pastarieji išvai-

MASKVA.— šešiolikta- 
jam Sov. Unijos Komparti
jos kongrese, pereito pirma
dienio sesijoj, kalbėjo Molo
tovas. Jis nurodė tikrąją 
padėtį visoj organizacijoj, 
paliesdamas jos didesniąsias 
sekcijas, kaip Jungtinių I 
Valstijų Komunistų Parti
ją, Vokietijos, Čekoslovaki
jos, Franci jos, etc. Visur 
dešinieji elementai nugalėti 
ir partijos, apsivalę nuo 
oportunistų gaivalų, žygiuo
ja pirmyn vadovaujamos 
darbo mases jų kovose prieš 
kapitalizmą.

Fašistiniam Gaivalam Nepavyko Sumušti Komu
nistus; dar, Sako, Bandysią Pirmadienį
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Helsingforsas.— Du Fin- 
liandijos parlamento atsto
vai (darbininkų sparno) bu
vo pagriebti fašistų gaujos , 
ir išvežti į laukus. Jų liki-

Britanijos Rinkiniai Į Par
lamentą Lėšavo $6,000,000

Penki Kurdų Sukilėlių Va
dai Nukauti •'

Lenkų Pašto Tarnautojų 
Skaičius

i

i

Columbia, S. C.— Perei
tą pirmadienį čionai buvo 
tokis karštis, kad termome
tras pasiekė 102 (Fahren
heit) laipsnių.

NENORI PASITRAUKTI, 
KOL NEIŠVARYS

KAUNAS.— Birželio 19 
d. Jūros miškų urėdijos bei 
•girininkijos išdegė apie 50 
Hektarų jauno miško.

GERĖJA ORAS KANA
DOJE

gai! j a pasigriebė kalbėtoją 
ir nugabeno į policijos nuo
vada. Tačiaus policijos nuo-; .. . , . . . x -
vndni knlhntnm o-rpit nnloi lPanalkmt^ konsulo Vietą jkę pikietuotojus. vadoj kalbėtoją greit palei- bus paskirtas pasiimtinybės

’•4*.'

Kaip nekalbėtum, bet mažiu
kės Cliffsidės nelabai kas gali 
“subytinti”: du pilnutėliai bu- 
sai atpyškėjo šių metų “Lais
vės’* piknikan, kuomet iš dide
snių centrų tik po kelioliką 
draugų.

Drg. Clara Holden rašo Dai
ly Workeryj, kad būtinai reikia 
surinkti žuvusiųjų klasių kovoj 
draugų ne tik vardus, bet ir vi
sos smulkios žinios iš jų praei
ties. O tų aukų šiandien jau 
turime labai daug ir jų dar tu
rėsime. Mūsų dabarties ir atei
ties kovotojai galės pasisemti 
daugiausiai pamokų, tik iš tų, 
kurie, kovodami už darbininkų 
reikalus, atidavė savo gyvybes.

Numirė Angly Novelistas 
ir Spiritualistas Doyle

Melais netoli nueisi. Bet vie
tinis fašistų lapas rizikuoja: jis 
skelbte, kad SLA. 57 kuopa 
“nugali komunistus”. Kame 
tas nugalėjirrias? Nepasako. 
Mes gi turime ant rankų ofi- 
ciališkus pranešimus, kuriuose 
surandame: SLA. 57 kuopos su
sirinkimas įvyko pereitą sek
madienį.- Seimo delegatų ra
portas priimtas 109 balsais 
prieš 9. Fašistas Bernotą ap
leido susirinkimą su keturiais 
asmenimis, kurie netgi nežino- apje tėvo mirtį, pareiškė, 
ma’ a?TJ>u-vo naria? kad tėvas “galėsiąs kalbėtis
pos. Užginta naujoji pildomoji naKkta Spima” nPnai-
taryba (išrinkta Meldažio sve-tsu P , , se . n Pa
tainėj atsibuvusiam seime). 
Pasmerktas Gegužis ir visa fa
šistų klika. Vienbalsiai nutar
ta pasilaikyti pinigus kuopos 
ižde, kol dalykai /paaiškės.

Tai štai, kokis “pralaimėji
mas”! Jei fašistų lapas nebū
tų aklas, tai jis užsičiauptų it 
burnoj vandens prisigėręs.

NEW BRUNSWICK, N. 
J.— Pereitą pirmadienį čio
nai komunistai buvo suren
gę gatvėje masinį mitingą. 
Pasaulinio karo veteranai— 
fašistų organizacija—susi
darė į gaują ir atėjo ardyti 
prakalbų. Darbininkų susi
rinko didelė minia, nes 
žinojo, kad fašistai gali 
pulti kalbėtojus.

Kaip žinoma, policija
sisakė išduoti leidimą šitom 

I prakalbom laikyti. Bet ko- 
'munistai pradėjo be leidi
mo, nes, laukiant leidimo, 

I niekuomet nebūtų galima
LONDONAS.— Žymus kalbėti. Pradėjus d. Bloo-

anglų novelistas ir spirituą-'menthal kalbėti, fašistai • 
listas, ’Sir Arthur Conan pradėjo ,triukšmą kelti ir 
Doyle, persiskyrė su šiuo' 
pasauliu liepos 7 d. Jis mi
rė sirgdama^ širdies liga. 
Turėjo 71 metus amžiaus.

Kadangi prieš savo mirtį 
Doyle buvo didelis tikėtojas 
į pomirtinį gyvenimą, tai ir 
dabar jo sūnus, kalbėdamas

nubausti, nes nebuvo pa
grindo. Policijoj, beje, bu
vo pasakyta jaunai kalbėto
jai, kad ji “geriau padary
tų pasitraukdama iš New 
Brunswicko.”

Bloomenthal ir rengėjai 
pasakė, kad kitą pirmadie
nį jie ir vėl čia laikys ma
sinį mitingą. Jei fašistai 
pabandys naudoti savo fizi
nę pajėgą ^prakalbų ardy
mui, tai .jie ^aus to, ko -.ne
sitikėjo.

Gegužės Mėnesio Areštai ir Persekiojimai 
Darbininką Veikėją Jungtinėse Valstijose

Taigi didžiausia SLA. kuopa 
nutarė remti naują pildomąją 
tarybą. Nors dar pilnų žinių 
neturime, bet esame tikri, kad 
panašiai padarys ir Detroito di
džiulė .kuopa. Vadinasi, visos 
didžiosios SLA. kuopos pareiš
kia savo žodį prieš > fašistinius 
gaivalus. 57, 83, 53, Detroito 

. ir kįtop milžiniškos kuopos fa
šistam duoda' “kiką”. Kitaip ir 
negali būti!

Kai kur SLA. kuopose fašis
tiniai gaivalai, pamatę, kaip 
sunku atlaikyti savo poziciją, 
apginti policinius viršininkus, 
meta viską ir bėga iš susirin
kimų. Kaip matome, jie taip 
padarė Newarke, Philadelphijoj 
ir Worcesterio 57 kuopoje. Tai 
parodymas, kad tie žmonės 
silpni, neturi argumentų, negali 
atsilaikyti prieš pažangiuosius. 
Jų, fašistų, vadai Chicagoj taip 
nusinakino, susitepdami nagus 
pažangiųjų delegatų kraujais, 
kad . šiandien ir geriausias jų 
gynėjas neturi argumentų, kaip 
išteisinti.

Kiekvienas SLA. narys 
kuopa privalo žinoti sekamą: 
mažiau žiūrėkit į teismus, o 
daugiau į organizaciją. , Kuo
met organizaciją—narius ir
kuopas,—turėsime savoj pusėj, 
tuomet mes būsime tikrai lai-

sant, kad jis mirė.
Šitą kvailybę, Adrian 

Doyle, mirusiojo .sūnus, pa
skelbė net spaudos atsto
vam ir kapitalistinė spauda 
jau parašė, kaipo faktą.

Beje, kalbėdamas su spau
dos atstovais, spiritualisto 
sūnus pasakė, kad, esą, rei
kia būti labai atsargiem, ka
dangi anam sviete, kaip ir 
šitam, yra daug juokdarių, 
kurie apsimes jo tėvo vardu 
ir į jį bei kitus kalbėsią.

NEW YORK.— Tarpiau- 
tinio Darbininkų Apsigyni
mo oficiališkūs pranešimas 
sako, kad gegužės mėnesį, 
šių metų, Jungtinėse Valsti
jose politinių darbininkų 
areštų buvo padaryta 
Jie dalinas sekamai: 
rėštuota:

• Demonstracijose
Atviram ore miting.
Laike literatūros plati

nimo , 95
Mitinguose, kuriuos po- , 

licija išardė 19
Kitoki areštai 35

Per tą laiką įvairių teis
mų buvo 105. Iš jų 30 dar
bininkų buvo pasmerkta. 
Bausmes sudėjus į vieną, iš
eina 11 metų, devyni mėne
siai ir 18 dienų.

Išviso darbininkų kovos 
kankinių .šiuo tarpu kalėji
muose randasi 74. Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas rūpinasi jais. Be to, ši 
organizacija rūpinasi liki
mu trylikos asmenų,—vai
kų, tėvų ir žmonių tų drau
gų, kurie sėdi kalėjimuose.

Prie šitos ginkluotos gau
jos prisidėjo (jei ne fizi
niai, tai moraliai) kompa- 

inična unija, pavadinta “Au- 
j to Workers Association”, 
kurią suorganizavo kompa
nijai parsidavę gaivalai, kad 
sulaužyti streiką ir išvyti 
Auto Workers Union, pri
klausančią prie Darbo Uni
jų Vienybes Lygos; Kom- 
paniČnos unijos “vadu” yra 
tūlas Comstock, kuris pasi
skelbė save vadu ir šakosi 

tad užsidegė v. valdybos bu J kovosiąs Pfles visus, kūne 
tas, o nuo jo ir visas Aisė- stoves1^ už maslnl Plkleta‘ 
džių centras. Atvykę iš Tel- vim^-

™---- ----------------- ijįs, Comstock, tiki kapita
listų prižadam ir gražiem kaip greičiau sau įsigauti 
žodžiam. Jo manymu, ma- j šiltesnę vietelę, kaip gauti 
siniai streikierių pikjetai vi- daugiau iš kapitalistų inalo- 
siškai nebereikalingi, ka-! nių.

KAUNAS.—Birželio mėn. 
21 d. Alsėdžių v. valdybos 
bute del neatsargumo užsi
degė motorinio gaisro ge
sintuvo špricas. Kadangi 
šprjcą užgesinti nepavyko 
tad užsidegė v. '

šių, Plungės ir Sėdos gaisri
ninkai neleido toliau plėstis 
gaisrui.

Apie 5 v. vak. gaisras buvo 
lokalizuotas ir prasidėjo de
gančių namų galutinis gesi
nimas. Iš viso per gaisrą 
sudegė 30 gyvenamų namų. 
Savininkų parodymais, ben
dras nuostolių įvertinimas 
siekia 91,580 litų. Apdraus
tų namų buvo 11. Apdrau
dimo suma siekia 13,000 lit, 
Per gaisrą sudegė valdybos 
namas, vaistinė/2 stambios 
krautuvės, 1 odų išdirbimo 
fabrikėlis ir žydų sinagoga. 
Žmonės ir gyvuliai nenu
kentėjo.

Amerikos Ekonominiai 
Atstovai Bendroj 
Konferencijoj '

Kaltinamas Eksplozijoj ir 
Padegime, Kur Žuvo 
Du Asmenys

i ft

* INSTABŪL.— Turkijos 
kariuomenė : slopina kurdų 
sukilimą visokiais įrankiais 
ir būdais. Pehki sukilėlių 
vadai nukauti. Rubežius 
tarpe Turkijos ir Persijos 
uždarytas.

WASHINGTQN.— Repu- 
blikonų partijos pirminin
kas Hu^ton' nenori rezigi- 
nuoti iš savo vietos, nepai
sant, kąd kiti politikieriai jį 
varo. Jis pareiškė, jog ne
rezignuosiąs patol, pakol 
prez. Hooveris nepareika
laus viešai. Kitais žodžiais: 
kol nebus išvytas. ,

WINNIPEG.-*- Vakarinėj 
Khnadds dalyj, kur iki šiol 
buvo sausokas oras/ laikai 
pagerėjo: ėmė lyti ir todėl 
tikimasi, kad javai smarkiai 
užderės? Ypačiai tas gali
ma pasakyti apie Manitoba 
provinciją. < ■>

SACRAMENTO, Cal. — 
Rugpjūčio mėnesį čionai 
įvyks visos Amerikos eko
nominė konferencija, į ku
rią yra užkviesta visos Pie
tų, Centralinės ir šiaurinės 
Amerikos respublikos.

Konferencijos tikslu bus: 
pakėlimas tarpusavinės pre
kybos tarpe Amerikos kraš
tu, v

PERTH AMBOY, N. J.— 
Suareštuotas biznierius Da
vid Fass. Kaltinamas su
daryme eksplozijos/ name, 
kur randasi jo krautuvė. Iš 
eksplozijos, kuri įvyko’ po 
num. 87 Smith st., kilo gai
sras, kuriame žuvo du as
menys.

Fass padėtas po 20/ 
dol. kaucijos.

mėję. Teisminė byla tik prasi
dėjo. Prie geriausių aplinky
bių ji neužsibaigs greitu laiku. 
O mums organizacija reikalin
ga ir mes ją privalome budavo- 
ti. Mes einame su nauja pil
domąją taryba, kurią išrinko 
Meldažio svetainėje atsibuvęs 
seimas, šita taryba yra le^a- 
liška, nes ‘ją išrinko didžiuma 
teisėtai išrinktų delegatų.

Londonas.— Anglijos re- 
formistai svarsto, kaip su
organizuoti tarnaites į vie
ną reformistinę uniją. Iš
viso Anglijoj tarnaičių ran
dasi apie 1,100,000.

Philadelphia, Pa.
buržuazinių davinių, šiame 
mieste kiekvieną dieną 5,000 
mokyklų vaikų liekasi ne
valgę pietų.1 Tai. vis dau
giausiai bedarbių darbinin
kų vaikai.

LONDONAS.— Pereitieji 
į Britanijos parlamentą rin
kimai lėšavę virš $6,000,000. 
Sakoma, kad vienas balsas 
išėjęs biskelį daugiau kai 25 
centus.

Birželio 22 d. apie '2 vai. 
Panemunėlio valdiškame 
miške kilo gaisras, kuriame 
išdegė apie 2 hekt. jauno 
miško — beržyno storumo 
nuo vieno iki penkių čn. 
Gaisras likviduotas. Prie
žastys aiškinamos.

Suimta Koipunįstinės 
Literatūros Platintoja

KAUNAS.—; Birželio
d. 12 vai., Kaune, užmiesčio 
autobusų stotyje buvo su
laikyta Gelerytė, Pese, be
vežant komunistinę litera
tūrą. Kratos metu jos ki
šenėse rasta aukoms rinkti 
maži, su MOPR’o antspau- 
da, lapeliai ir MOPR’o mar
kučių. O čemodane komu
nistinės literatūros: “Bal
so” 98 egz., Komunisto” 35 
egz., “Tiesos” .125 egz. ir 
įvairių rūšių4 komunistinių, 
atsišaukimų - proklamacijų. 
Padarius kratą jos namuo
se, Vilkmergėje, taip pat 
rasta kom. literatūra: “Bal
sas” ir kit.

VILNIUS^- Sulig pąšto 
valdžios sudarytosios sta
tistikos,. aiškėja, kad ' šiuo 
metu Lenkijos ; pašto įstai
gose dirba 27,611 ąsmenųj 
kurių tarpe yra voš 1624 
nelenkai.

Vilniaus direkcijoj dirba vajtelė ir joje Stočkaus dra

Associated Presš- žinių 
agentūra pranįesa . is Wor
cesterio žinią, kad j ieškoto
jai J. Stockaus suka galvas, 
nesuprasdami/kur jis galė
jo pasidėti. Jis išvyko žu
vauti pereitą 1 šeštadienį. 
Quinsigamondo ežere rasta

SB
fr"

.

100 gudų, 120 rusų, 9 toto
riai, 6 karaimai ir 6 lietu
viai. Lenkijoj priskaitoma 
į 10,000,000 gyventojų ne- 
lenkų,, o pavyzdžiui pašto 
įstaigose matome vos 17-tą 
asmenį (vietoj 3-čio) nelen-

bužiai, be to, žuvavimo įran
kiai: Valtelė plūduriavo 
vibnui viena. Bet kur yra 
Stočkus, niekas nežino. Spė
jama, kad jis nuskendo. 
Jieškoma lavono. Stočkus 
turėjo 52 metu amžiaus.

^Birželio 22—23 d. Kruo
pių v. Sutikiu kaime sude
gė gyvenamas namas. Nuo
stolių padaryta 2500 litų su
mai. Trobesiai buvo neap- 

I drausti.
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Canada and Brazil, per year...$6.00 |Canad and Brazil, six months..$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

i VIETOJ TEISMŲ-L YNČIAVIMAI
Žiūrint akimis fašistinio Amerikos kapitalo, “demokra

tiniai” teismai jau perlėtai veikia prieš kovojančius dar
bininkus. Lynčiaviųias kairiųjų unijų organizatorių ir 
komunistų veikėjų, baltųjų ir negrų, todėl, yra kaskart 
dažniau naudojamas, kaipo greitesnis “teismas” ant vie
tos. ' *

Pora savaičių atgal Ku Klux Klanas, su kuriuo išvien 
veikia policija, padirbo ir ant laužo sudegino pavidalą 
dig. Tomį’Johnsono, Koniunlstų Partijos distrikto orga
nizatoriaus Birminghame, Alabamoj. Be/’to, kukluksai 
jatn tiesioginiai pranešė, jog bus nužudytas, jeigu pasi
liks tarhė mieste. Tie juodašimčiai grasinau išplėšt kalė
jimą, kuriame yra patalpinti Darbo Unijų Vienybės Ly
gos organizatoriai, H. Jackson, Frank Burns ir Gil Le
wis, ir visus juos gyvus sudeginti bei pakarti. Vieti
nes gi valdžios atviras kriminalis kurstymas prieš revo
liucinius darbininkus rodo, kad vyriausybė palengvintų 
kukluksams tą darbą.

Tuo tarpu Alabamos valstijoj tapo nužudyti dar šeši 
darbininkai, keturi negrai ir du baltieji. Tenaitiniai bur
žuazijos laikraščiai bando šią nedorybę pridengti pasa
komis apie “tautinį karą tarp negrų ir baltųjų,” bet visi 
faktai sako, jog minimi darbininkai buvo užpulti kukluk- 
sinių galvažudžių ir krito besigindami nuo jų. Antra 
vertus, pats valstijos gubernatorius kursto naujas žudy
nes prieš negrus.

Tame užpuolime juodašimčiai nugalabijo du narius ne
gilų Robertsonų šeimynos. Alabamos gubernatorius gi 
dabar skiria $300 dovanų tiems, kurie pristatys “gyvus 
arba negyvus” du nužudytųjų broliui ir tėvą.

Lynčiavimo Dirvos Praplatinimas
Pirmiaus negrai darbo žmonės būdavo paprastai lyn- 

įau ten lyn

APŽVALGA Tautiškas “Stebuklas Pasaulio Imperijos ir Busimasis K

tos šveptę švenčiant Zara
suose.)

lesKa[lt rinKU užsiėmus ue. Zarasuose prade-
atsargumo sudarant prekybos dant tautišką šventę svęsti, 
sutartis su svetimomis valsty- įvyko labai keistas ir juo- 
bėmis, tokių katastrofiškų ja- kingas “stebuklas”.
vų kainų Lietuvoje tikrai ne
turėtum.
Tai taip fašistai nušeimi- 

ninkavp Lietuvą ekonomi
niai, o klerikalai, kurie da
bar reikalauja “daugiau 
laisvės”I (žinoma, sau), pa
gelbėjo fašistiniam smakui 
įsigalėti Lietuvoj.

Klerikalai, neprileidžiami 
prisieina lęšt komediją iki ga- prįe valdžios vairo, Šaukia 
Įui. t ■ ! ■ i . - - •

O apie Gegužio ir kom- vnirn>>
i

( , _______c ~ - • ______x ............
fašistinė valdžia nieko ge- vos vėliava sūšideda iš tnjų IMISLV

• i , t • j ' •--------1................... 4h' Submarinai

Meluoja apie S.LA, , 
Seimą be Jokios Gėdos

“Sandara” No. 27 sako, 
kad pažangieji SLA delega
tai patys išėję iš seimo. Štai 
kaip be jokios gėdos tas fa- 
šistuojančių sandariečių or
ganas meluoja:

Gi tavorščiai patys mato, 
kad jie išeidami iš Seimo pirm 
negu jie taps pripažinti teisė
tais kuopų atstovais, padarė 
nepataisomą klaidą ir jie la
bai apgailestauja. Bet įkritęs 
į balą sausas nesikelsi. Dabar |

tos pačios javų prekybos, o 
daugiau rūpesčio ir realumo 
ieškant rinkų užsieniuose bei

panijos surengtą kruvinąs 
terorą prieš pažangiuosius 
SLA narius tas fašistinis la
pas nei neprisimena. Bijo 

Ipasakyti savo skaitytojams, 
kad jie policijos buože su
skaldė Susivienijimą.

Ir toliaus štai kaip '“gud
riai” filozofuoja apie pažan
giųjų SLA narių “planą”. 
Esą bolševikai mano:

Jeigu teisme nieko nelaimė- 
sim ir NEGAUSIM S.L.A. IŽ
DO, tuomet kitos išeities ne- [». . r • j 
bus, kaip tik grįžti—mokėti i LielllVOS rasistai dar 
duokles ir laukti kitos progos 
—kito Seimo.

Tai štai kokis bolševikų pla
nas.
Jeigu bolševikai ir kiti pa

žangieji SLA nariai ir ne
galės atkariauti nuo uzur
patorių SLA turto, tai dar 
nebus jų pralaimėjimas. 
Turtas dar nėra viskas. 
Svarbiausia tai žmonės — 
SLA nariąi. O su pažan
giaisiais eina tūkstančiai 
SLA narių darbininkų. Jei
gu pažangieji SLA. nariai 
turės didelę spėką, narių 
skaičiumi (o jie ją turės), 
tai jie užduos fašistams ir 
socialfašistams mirtiną 
smūgį, nepaisant, kad pas 
reakcionierius ir pasiliktų 
tas milionas dolerių. Reak- gerys Mussolini duotų dau- 
cionieriai, kaipo organizaci- gjau patarimų, kaip dar la
ja, greitai nustips ant krū- biau išnaudoti, spausti ir 
vos pinigu, neturėdami na- slopinti Lietuvos biednuo- 

menę.

Štai, rytą, 8 vai. prie ne
priklausomybės . r obelisko 
pradėjo rinktis žmonės. Pri
sirinko visokios “šersties” 
žmonių. Buvo apie pOra 
šitntų mokinių, visi valdi
ninkai, policija ir šiaip vi
sokių piliečių. 8 vai. prie 
obelisko stieban pradėjo kel
ti tautišką vėliavą. Skar
džiai orkestrai groja tautos 

dabar, kad Lietuva esanti himną, o vėliava, vėjo skie- 
'. Bet jeigu jie,čiahia, plevėsuoją ir kyla 

yiešpątautų, tai klerikalų po truputį augštyn. (Lietu-

(Pabaiga) i

Susitarta nebudavoti iki 1936 metų naujų didžiulių šarvuo
čių, kurie vadinami “drednautais”. Tos rūšies laivai yra labai 
dideli, negreiti ir lėšuoja iki $4$ milionų jo pabūdavojimas. 
Paskutiniu laiku karo ekspertai vis tankiau ir tankiau išsireiš- 
kia, kad tos rūšies karo laivai nereikalingi, ypatingai po to, ka
da su tokios rūšies karo laivais britams-francūzams nepavyko 
1916 m. sudaužyti ‘turkų tvirtoves Dardaneliuose. Turkai nuo 
sausžemio iš didelių kaiiuolių ten apie 10 anglų ir francūzų ka
ro laivų “drednautų” nuskandino. Dabar imperialistai turi dar 
baisesnių sausžemio kanuolių, kurios siekia net už 35 mylių įr 
šauna po 16 colių diametriškai storio kulkas (2,400 svarų ir 
daugiau). Esant tokioms sausžemio kanuolėms, “drednautai” 
(“šarvuotlaiviai) negali daug naudos padaryti imperialistams’, 
griaunant kitų kraštus. Antra, karo orlaiviai pradeda <darytis- 
baisioji rykštė prieš tokius laivus. Todėl imperialistai' *naUjų 
kol kas nėbųdavcją, bet esančius pertaiso.

Kokios Spėkos Buvo Pirm Konferencijos? 
_ _ f' • ! 1 L’ . . ' /________ ■ i_______ - L: i •ROSIS LAIVU
Šarvuočiai
Orlaivių NeSėjai

ANGLIJA. JUNGT. VALST.
(20)-656.850
(5) 92,886

(52) 331.991
(153) 159,280

(50) 42.061

1,344,412

skaitlinės,

JAPONIJA
(19) 301,820 (12) 239,960
(3) 61,370 " -------

(22) 156.450,(13)
(99) 102,190 (167)
(61) 61,357 (97)

784,877 552.180

FRANCIJA ‘/ITALIJA

(D 20.000
130.707
116.146
90.070

04)
(44)

89,876.

, 181,401
(242) 88,271
(57) 36,925resnio neduotų Lietuvai, spalvų: geltonos, žalios

Kruvinas fašistinis .teroras raudonos). Baigiant kelti i “ 
prieš kovojančius darbinin- į vėliavą, apatinė, raudonoji, 
kus ii uicuiiuu&iuo valone- w meris—toS rūšies laivų
C1US Siaustų prie kunigų vai- no UZ ie 0 ramsčio.^ ĮSU, Taip-buvo, su visais laivais, kurių tarpe jau daugelis nusenu

sių. Jungt. Valstijos nei neima skaičiun savo 22 Skraiduolius 
vis “Pittsburgh”, “Rochester”, “Albany” ir “Dover” tipo, kurie yra

' #<4,118
I

us) 525.850
(8) 76.286

(10) 70.500
(284) 290.804
(108) 77,062

1,298.972

neįrokuojant kas buvo btidavojama.
“ Vbliuk? pa!)uota rQšies laivų slK,ičius- seltantis nu'

. Micunuuisiuo vaiowv j . . -t f mens—tos rūšies laivų Įtalpa.

džios, kaip jis dabai^Iiau- akys buvo pakeltos į viršų. V
čia prie Smetonos valdžios. 
Pamatiniai tarp klerikalinių 
ir smetoninių fašistų nėra 
jokio skirtumo.

čiuojami pietinėse valstijose; dabar vis 
čiuėja'ir baltųjų; ir ne tik tenai. Policijos''nudėti drg. 
Levy ir Gonzalez New Yorke ir Amerikos Darbo Fede
racijos su politiniais gengsteriais užmuštas kairus unijis- 
taS'Chįcagoj liudija, kad buržuazija įvedinėja lynčiavimo 
“tęis'dąrystę” ir pramoningiausiose rytinėse ir vjdurvaką- 
ririese valstijose. Spalvos skirtumas čia.nebetąiri tokioš 
refesmės, kaip pirmiau. Buržuazija: pamokino savo.po- 
lieniius įrankius, pasirenkant klasinio keršto aukas, žiū
rėti. gilesnio skirtumo, būtent, ar darbininkas yra sąmo
ningas’kovotojas ar nesusipratęs buržuazijos vergutis 
bei Darbo Federacijos pakalikas.

Kalbant specialiai apie negrų lynčiavimus pietinėse 
valstijose, kur jie daugelyj vietų sudaro didžiumą gyven
tojų,' negrai galėtų užsitikrinti politinę, ekonominę ir vi- 
supmeninę lygybę su baltaisiais tik tuomet, kai įsisteig
tų; savo nepriklausomą valstybę, ką ir skelbia Amerikos 
Komunistų Partija. Tą lygybę jiems pamatiniai galėtų 
suteikti sėkminga proletarinė revoliucija visose Jungti
nėse Valstijose.

» Vaisius šio Laikotarpio Politikos
Kalbant gi apie visoj šalyj abelnai kylančią lynčiavi- 

mp bangą prieš baltuosius ir negrus kovojančius darbi- 
nipkus, šios naujos žudynės plaukia iš kapitalistų politi
kos šiame laikotarpyje milžiniško krizio. Kapitalistai 
stengiasi savo reikalus pataisyti, šluoti į gatvę vis didės-! laidoj dejuoja apie didelį 
nįįkaičių darbininkų, o likusiems be jokios atodairos ka- žemės ūkio krizį Lietuvoj.! 
podami uždarbius ir sunkindami visas darbo sąlygas.1 Raš'o, kad javų kainos nu-1 
Prieš bedarbę ir didėjantį' dirbančiųjų išnaudojimą kyla 
viš kairesnis, griežtesnis darbininkų judėjimas, kur Ko-Lj 
miinistų Partija ir Darbo Unijų Vienybės Lyga jungia v
i ir. organizacijos frontą baltuosius ir neg- kad““hs7m“kapitalistiniam
rus, airbanciuosius ir bedarbius. . „ r / ,• rDrebėdami už pelnus, graftą ir už patį savo kailį, ka- P au V. ja didelis
pifelistai su savo gizeliais iš Amerikos Darbo Federaci- į ekonominis kfizis; javų per
jos baisiai nervuojasi ir griebiasi tiesioginio . žudymo "
prįeš kovotojus. “Socialistų” gi partija, kur ne viešai, 
tai slapta pritaria tiems naujo teroro žygiams, bile tik 
jiej atkreipti prieš kairiuosius darbo žmones.

Ątsakydama į tuos kruvino įtūžimo darbus ir toles
ni t|s jįųdęlių planus, Amerikos Komunistų Partija mobi
lizuoją kuo ‘plačiausią masinį dirbančiųjų ir bedarbių 
baltųjų ir.!nfegrų: judėjimą prieš kukluksinius bei polici
nius lynčiavimus; pąbrėžtinai ragina darbininkus visur 
organizuotis’į‘vis’galingesnius apsigynimo būrius ir šau
kia darbo minias juo gludžiau susitejkti į bendrą visų 
rankpelnių revoliucinę kovą delei nusukime sprando ka
pitalistiniams nevidonams. }

“SVARBIAUSIAS 10 METŲNUOSPRENDIS”
Apskrities prokuroras C. T. Crain, New Yorke, per

žvelgdamas savo darbus už paskutinį pusmetį, didžiuo
jasi ypač vienu “dideliu nuveikimu.” Tas nuveikimas tai 
pasiuntimas trims metams į kalėjimą drg. Fosterio, Am- 
'erfo, Minoro ir Raymondo, delegatų 110,000 bėdarbių ir 
dirbančiųjų demonstracijos kovo 6 d. Nuosprendis prieš 

darbininkų kovotojus, kaip giriasi Crain, “yra svar
biausias iš visų, kurie tik buvo šioj šalyj padaryti bėgy
je paskutinių 10 metų.”

■ Skaičiuodamas savo nuopelnus, tas kriukis kapitalisti
nės teismo mašinerijos, taČiaus, užtyli, kad jis visiškai 
nieko nepadarė delei suradimo kriminalistų, kurie nudė- 

Rothsteiną ir kuYie veikė išviėn su policija. Neprisi
mena Oram nėi apie’ $50;000,000 saujų vagysčių, !kurior

vos pinigų, neturėdami 
rių.

Ūkio Krizis Lietuvoje
Lietuvos klerikalų orga

nas “Rytas” birželio 13 d.

^puolusios “žemiau produkci
jos.”

Tas, žinoma, yra del to,

daug prigaminta, o rinkų 
stoka.

Del to Lietuvos fašistinė 
valdžia dabar bando dau- t • • •giau kreipti domės į išvys
tymą gyvuįių ir pieno ūkio; 
Bet klerikalų,“Rytas” sako:

Taigi ir javų kainoms nu
puolus žemiau produkcijos ne 
vietoj pirštu rodyti į kiaules 
ar į karves, bet reikia ieškoti 
būdų ir priemonių javų kainas 
bent tokias išlaikyti, kad jų 
produkcija bent be nuostolių 
apsieitų.
Ir toliaus tas klerikalinių 

fašistų organas dejuoja:
I Jei nurodoma, bendrą žemės 

ūkio krizį pasauly, ■ į pasauli
nės biržos javų kainas, jos vis 
dėlto žymiai skiriasi nuo Lie
tuvos javų kainų, ir Lietuvo
je, jei būtų daugiau laisvės, 
mažiau nevykusio globojimo

“Neužtektinai Supranta” 
Fašizmą

“Lietuvos Žinios” birželio 
10 d. laidoj rašo:

Prieš kelias dienas tautinin
kų s-ga siuntė savo trijų vadų 
delegaciją į Italiją. Kadangi 
tautininkų; partija yra yięnin- 
tėlė valdančioji <• partija ir jų 
Centro komitetą^ yi‘ą, statomas 
lygiagrečiai vyriausybes, tad 
ir^-Aį delegaciją’ turi nemaža 
reikšmės :įr <jm tikslai, visus 
domina. į • . V L

Delegacijos, tikslai,L lįąįp 
spauda < skžlbė, esą, susipažinti 
su fašistų tvarka ir jų orga
nizacijos pagrindais.
Lietuvos, fašistai dar “nė- 

užtektinai supranta” fa
šizmą. Jie nori, kad krau-

0, VYTAUTAI, ŠELMI!
/ 

(Sekant poetą Petrą Vaičiūną)

O, Vytautai, šelmi,
Tu niekše blogasis, 
Tu brolių žemaičių 
Esi daug išžudęs;
Nors buvęs lietuvis,
Bet—vienas piktasis,—
Ponijos gerovei
Tu dirbai įgudęs.—.

Garbės tu nevertas, ( 
Drybsok ūžubertąs!

Tu vertei lietuvį 
Klanipoti purvyn, 
Tu vertei jį garbint 
Nežinomą dievą;
Tu liepei tųylėti 1 
Kryžioką kąimyną,1 ■ 
Priimį jį ^sąyo ....
Gražiausiąją jhevą.-r-

Garbėą tu nevertas, 
Drybsok ‘užubėrtas!

Tu didelę nosį >
Tik riesti norėdams, 
Vergijoje laikei 
Žemaitį-lietuvį;
Tu siekei sau garbę,
Kaip tik išgalė dams,
Ir brolių lavonais
Tu kėlei sau būvį.—

Garbės tų nevertas, 
Drybsok užubėrtas!

Bpolio Sūnus.
30-V-30. ’

Kiekvienąm žmogui
kitokios mintys pynės gal- jau seni. 
yoj, matant viršuj • ant to 
pačio stiebo plevėsuojant
tautinę ir raudoną—darbi- Laivų rūšis 
ninku vėliavą. Vienų pyk-, šarvuočiai

nustebimu virė širdis, Orlaivių nešėjai 
šarvuoti skairduoliai 
10,000 tipo (15) 
Skraiduoliai 6-šių 
colių kanuolėmis (35) 192,200 
Naikintojai 150,000
Submarinai 52,700

Šie laivynai bus pabudavoti 
vuočius, kuriuos jie esančius pertaiso. Ir pirmoje vietoje meta
si į akis, kur Jungt. Valstijos turėjo orlaivių nešėjų tris laivus 
(76,286 tonus įtalpos), dabar, po “nusiginklavimo”,,tur£s net 
135,000 tonus įtalpos. ■ , . > , į ,

Panašiai ir su Anglija. Ji turėjo tos rūšies 5 laivus (92,886.
tonus įtalpos). Ji turės 135,000 tonų. Japonijos irgi-paaugs: 
ant 20,000 tonų. : ’ I ' ; ! . i . • U u .

Skraiduolių, vieton dabartinių, kurių turėjo (naujų) 70,Bjbįv. 
tonų, jos turės net 323,500 tonus ir tt. nu j i 4’

Reikia ir tą atminti, kad nauji laivai yra įrengiama daug 
tvirčiau ir moderniškiau. Jau patys kapitalistiniai ekspertai 
pripažįsta, kad šarvuoti skraiduoliai 10,000 tonų įtalpos/vežan
ti su savim po 4 orlaivius, greiti ir turinti 8 colių gerklėmis ka-; 7 
nuoles gali pulti “drednautus”.

Kiek Naujų Karo Laivų 1929 m.
Jungt. Valstijos su pabaiga 1929 m-, ir pradžia 1930 m. nuĮei- 

x-.._ do 8 skraiduolius po 10,000 tonų įtalpos kiekvieną, ir baigia dvi 
Ūžiaj dideles povandenines valtis V-5 ir V-6, kurios turi po 2,700 to- 

Dega jo raumenys nų įtalpos. Ir pradėjo budavoti dar 5 skraiduolius 10,000 tonų 
įtalpos kiekvieną.—Anglija nuleido septynis skraiduolius, po 
10,000 tonų įtalpos kiekvienas; du skraiduolius po 8,000 tonų.

^ Orlaivių nešėją “Albatros”; du naikintojų vedėjus po 1,520 to- 
’ |nų; aštuonis naikintojus po 1,300 tonų; aštuonis kanuolinius bo-

■> tus po 945‘ tonus ir 12 povandeninių valčių po 1,346 tonus įtal- 
Gerai “nusiginkluoja” socialistinė valdžia.

Ii dega Japonija turi 5 skraiduolius po 10,000 tonų įtalpos kiekvie^ 
nas; vieną orlaivių nešėją 26,000 tonų; 10 naikintojų kiekvie
nas po 1,700 tonų. Devynes pdvandenines valtis po 2,000 to
nų; du minų naikintojus po 700 tonų; du upių laivus ir 8 minų 
deliotojus po • 1,150 tonų.

Francija pasibudavojo .3 skraiduolius po 10,000 tonų; du skrai
duolius po 2,700 tonų; vi^ną skraiduolį 2,600 tonų; vieną >kūro 
pristatytoją 15,150 tonų; septynis naikintojus po 1,495 tpnus; 
keturis naikintojus po 1,600 tonų; vieną povandeninę valtį 3,250 < 
tonų; 6 povandenines valtis po 1,550 tonų; septynias, povan
denines valtis po 1,570 tonų; dvi povandenines valtis pb. 700 
tonų; 3 povandenines valtis.po 604 tonus, ir šešias povandenines 
valtis po 590 tonų. , x Hit P-i 4

* * .t fM '1

, f,Francija pasibudavojusi ir su bud^vojaniomis, jpu turį /88 j 
povandenines valtis, kurios visos turi įtalpos 89,10.0 tonų. vi * ’’r 

•Italija taipgi nuleido nemažai povandeninių valčių, naikiiitojų > 
‘ir. kelis skraiduolius. , > . n?A4

Budavojimo programos didelės. Italija budavoja peųkis sjtfriai- 
dudlius po 10,000 tonų; šešis skraiduolius po 5,250 toną/; vie- 
nuoliką naikintojų po 2,000 tonų; aštuonis naikintojus po 1,350 
tonų, ir 21 povandeninę valtį nuo 825 iki 1,390 '.tonų. . Apart 
•to,* dabar Italija nutarė vėl budavoti 29 laivus, ‘būtent vieną 
skraiduolį 10,000 tonų; du skraiduolius po 5,100 tonų} ketnris 

I naikintojus po 1,240 tonų ir 20 povandeninių valčių*,' kurios 
; z Genys. visos turės 17,740 tonus įtalpos, šis nutarimas ir darbo, p.ra-

Lietuva, 1929 m. rugsėjo 11 dėjimas padarytas jau po Londono konferencijos. > i
diena.

čiu, 
degė veidai, o kitų veiduo
se matėsi švelnutis lėtas 
šypsulys.

Ištikrųjų keistas prana
šingas dalykas, įvykis. Gal 
tas atplyšimas pranašauja, 
kada nors kabėsiant ištikrų
jų' tam stiebe raudoną dar
bininkišką vėliavą.

' Keista ir įdomu, kaip mi
niai ir visiems viršininkams 
žiūrint, pašikabina stiebe 
raudona vėliava.

J. Audris.

Dabar Kaip Atrodys Jų Naujos Spėkos
Valstijos 
453,400 
135,000

(16)
Anglija

473,350
135,000

146,800

iki

(16)

(18)

1936

180,000

Neturto* Auka
Jis dirba iš lentų sukaltoj 

kalvėj. Prikaitinęs geležį, de
da ant priekalo. Nuo kūjo 
smūgių lekia į visas puses rau
doni žaizdrai. Skamba plie
nas : dan, dan, dan. 
dumplės. ~ 
ir verda kaktoje prakaitas.

Miestą raižo autobusų sire
nos ir minios kvatojimai. Bet 
jis to negirdi. Tik kala ir( 
kala. Tai vienam paaštrinaj 
noragą, tai kitam prikala pa- P 
sagą. Taip kilnoja kūjį nuo P08, 
tamsos lig tamsos, 
juodos anglies aukuras.

Naktis. 'Gatvėj tylu. Tik 
iŠ kalvės sklista po miestą kū
jo ir priekalo muzika. Artinas 

c vidurnaktis. Jis meta kūjį ir 
Įeina krautuvėn duonos pirktis, 
i Nes penki alkani vaikučiai ver
kia. O pati sunkiai serga. 
Reikia gydytojo. Bet neturi 
kuo sumokėt. • Nors nuo dar
bo rankos kiauros.

■ Ji miršta be gydytojo. Ją 
palaidoja šalia šventųjų—ji ne 
šventa!. ..> i 5 * < 1Kapas greit apaugo velėno
mis. 'Niekas' ant j6 nesodino 
raudonų rožių. Tik' Vėjas ap
sėjo dygliomis ėrškėčiomis ir 
dilgėmis. '

Beržas jos raudojo. Gegu
tė graudžiai kukavo. Vėjas 
švilpė, žaibai žegnojo, laimi
no...Bet žmonės jos neprisimi
nė. •

Audringas varguolio gyve
nimas, dar audringesnė mir
tis. . .

Japonija 
(9)<266,070 

81,000

(12) 108,400

143,500
150,000
52,700

metų, išimant laivus šar- 
Ir pirmoje vietoje meta-

(?) 100,450
\ 105,500 

52,700 ;

I

Budayojimo programos didelės ir kitų šalių. Ir jau vieji 
tik šio prisirengimo turi būti gana įrodymui, kad irripeHalistai 
nbtiki hėi į Kelloggo karo atmetimo sutartį, nei į kitas “nusi
ginklavimo” konferencijas ir sutartis. Jie Šuoliais rengiasi ka
ram Pirmoje vietoje visi nepakenčia SSRS ir gatavi pulti ant

' 1 . • • . • • . . \ L J . L T jL I.
JOS. .

tiems už gerklių (suprantama, darbo -klasės rankomis, irdar-

MEKSIKOJ RINKIMAI
RAMŪS ,

sėkmės dar nežinomos. •

MEXIC0 ęiTY.— Perei
tą sekmadienį Meksikoj .įvy
ko kongreso atstovų rinki-

mis demokratiniai Tammany Hall politikieriai vėl , apiplė
šė miesto iždą. Nes jis ir pats yra tiktai sriubas toj su-
uvusioj kapitalistinėj demokratų mašinoj, kuri stačiai e -. - w

žudo ’kdvingiausius darbininkus,‘‘kalina jų vadus ir ter$>- mai, kutie buvo rainus. Pa- 
rizuoja bedarbius ir stVdiklerius. * • sėkmės dar nežinomos. •

jc luiiuje vienyje vioi iiepdKciicid OQIVO 11 gatavi pulti aut
Antroje vietoje ir patys jau pągatavi griebti viepi kį- 

bininkų krauju) del pelnų, del naujų rinkų, del viešpatavimo ailt 
tų ikraštų, kuriuos dabar valdo franęūzai ir kiti >imperialwt«i. < ’ 
Gi francūzai iŠ savo pusės be tik rengi^sb apginti savo koleflijat, r. 
bet irjtiar Idhugiau grobti.



sužinojo rnai

A

kur viskas aiš- dieįos at’važiavimo?‘ 
rodo q t *71 n uno ’

A. LU1 VAINAS
Elizabeth, N. J.69 So. Park St.

Tel.: Trinity 1045

kandžius 
Lunch).

užsiimame 
pardavimu

PHONE 
Stagg 8342

Real Estate License 
C-2728.

pri- 
šita
ne- 

kon- 
kad

Teikės mums 
Įsų buso jau

Taip, atsakiau jam. Visus 
dokumentus padavė į ranką ir 
liepė eit savais keliais.

Išėjom iš klausimų kamba
rio ir stovime ant šalygatvio.

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal ‘ 
Visu laiku H 
gyvavo šioj" 

pačioj vietoj.

spaustuvę, kad’ viskas krūvon 
sukišta, išėjom1 Halsted gatve 
j ieškoti pirties. J. N.

(Tąsa bus)

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

Paąi-! 
k vi
nį o-

Greitai pagamina
me gardžiausius už- 

(Quick

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

(Tąsa)
Ir kuomet draugai

A. LUTVINAS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

mas, kaip veršis musių užpul
tas. Akys pavargę, ’tingi jlęš

,datą, oanKo knygutę ir is Ka-| Taigi,
|nados siustą laišką, viskas su-jtroite pasilsėti vieną

. . tinka; tuomet paklausė: “Ar
p!l"-visą laiką gyvenai S. V. nuo

Trečiadienis, Liepos 9, 1930 LAISVE
'i i

Puslapis Trečias

3’

Bušu į Chicagą ir Atgal 
į Brooklyn?

mane: • Mat, j'iė:abudu piliečiai. 
’Nuvedus pas tyresnį oficie- 

rą?, v$l} tu tėjau atlikti išpažin
tį nuo atvykimo dienos į šią 
šalį. Pasakiau atvažiavimo 
metus, laivo vardą ir kuomi 
užsiimu, o užsiėmimas mato- 

svarbiausias klausimų 
mano planą, jie patarė išsiimti; punktas. Gal manė, kad esu 
pasą, idant nebūtų bereikalin- laužytojas konstitucijos 18-to 
gų nesmagumų. Nuvažiavau 
New Yorke ant Pine ir Nassau 
gatvių į federališką banką, kur 
išduoda pasus į viso pasaulio 
kampus, ir pasakiau ko aš no
riu. Gavau atsakymą, jog man 
nereikalingas jokię pasas va
žiuoti į Kanadą ir tuo pačiu sy
kiu pasiuntė mane į imigraci- pilietiškų popierų numerį, bet 
jos biurą. Ten sėdintis žmo- j vjstiek .........................
gus šitaip nukalbėjo:

“Pagal Suvienytų Valstijų . 
tiesas ir patvarkymus, tu gali ’ 
būti 6 mėnesius be jokio paso j 
kaimyniškose šalyse, kaip va: ( 
Meksikoj, Kiuboj arba Kana-’ 
doj, bile tik -turėsi) ) lįrodymų, Į 
kad gyvenai šioj, šalyj, 
imk banko knygutę arba 
tą, kad mokėjai įplaukų 
kestis ir bus “O. K.“

Aš jam sakiau, jog turiu 
mas popieras, I 
kiai parašyta, kada atvažiavęs 
ir visi kiti formalumai. Bet 
jis man atsakė, būk jos nieko 
nereiškia. Ir taip gavęs dviejų 
autorizuotų valdiškų- vietų pa
tarimus,—leidausi kelionėn be 
jokios baimės.

Augščiau 'minėta pasilsėjimo 
valanda pasibaigė. Susėdom 
jau į trečią kelionės busą ir va
žiuojam į Kanadą. Ant Niaga
ra Falls upės tilto imigracijos 
inspektorius mane pusėtinai ka
mantinėjo. Jam atsakiau į sta
tomus klausimus, ką dirbu, kur 
gyvenu, pasakiau, jog turiu 
pirmas popieras ir kad man 
imigracijos biuro žmogus sakė, 
jog jos neturi jokios įrodymo 
vertės, kad gyvenu Amerikoj; 
tada inspektorius pasakė, kad 
šiame reikale jos būtų tau daug 
gelbėję. Paskui pridūrė: “Aš 
leidžiu tave važiuoti, bet Detro
ite jie tave sustabdys.“

Po kėlių minutų važiavimo 
Kanados žeme, mūsų vežikas 
sustabdė busą ir davė progą 
pažiūrėti i taip garsintą, daug 
sykių judžiuose matytą, van- 
denpuolį.

Ir’ar jūs žinote, kas ten ma
tosi? f» Nagi — vanduo plačiu 
ruožtu puola žemyn ir upė le
kia tolyn^ o apie puolimo vietą 
sukasi migla, rūkas. Tai ir vi
sas gamtiškas stebuklas.

Buše prie kiekvienos kėdės 
prisegta spausdintas cirkui io- 
ras, kuris pritraukiančiai, ar
tistiškai nupiešia vandenpuolio 
naktinę išvaizdą, kuomet palei
džia spalvuotas elektros šviesas 
į jojo veikimą. Ir apačioj to 
žavėjančio garsinimo šitaip pa
rašyta: “Kiekvienas viešbutis 
pasirengęs duoti jums širdingą 
patarnavimą.”

Viešbučių savininkai vanden- 
puolį tiek išgarsino, ir jie turi 
pasisekimo. Nespėjo vaikinas 
su mergina apsivesti, tai ir le
kia pažiūrėti jo. O gal tų vieš
bučių lovos drūtesnės?

Nuo vandenpuolio tuo ruožtu 
į Detroitą, daugiausiai matosi 
ūkės, žaliuoja nedideli vaisi
niai medeliai—sodnai ir vyniny- 
čios. Tas reiškia, kad ūkinin
kai iš jų gauna nemažą pelną. 
Priešingai ta žemė būtų užsėta 
kitokiais javais.

Kanados žemėj būta kada 
nors didelių potvinių, ką liudi
ja išneštos grabės ir lyg vilnių 
susukti kalneliai. Yra ii’ gra
žių' lygumų, kur auga karVių, 
arklių ir žmonių įvairus paša
ras.-; U:( m- - • .y‘ ’ ‘

Kaimai ir miesteliai neturi 
didelio skirtumo nuo Amerikos 
kaimų ir miestelių. Senoviška 
struktūra • visur matosi. Tik 
tiek reikia psakyti, kad ta die
na buvo kokia tai bajorų garbi
nimo diena, nes didesniuose 
miestukuose visur matėsi iška
bos: “Mielai pašitinkam bajo
rus.0

Važiavę per Kanadą ne visą 
dieną—pasiekėm Detroitą ir 
tą nelemtą imigracijas koštuvą, 
kur bandė mane ’išspausti per 
skieto nedamuštų siūlų skylelę. 
Klausimus statė nesigailėdamas, 

atsakiau teisingai, pa- 
as jau sakytus žo

pataisymo, kuris draudžia pra
ryti kelis lašus smirdančiosios.

Pagaliaus, draugai stojo pa- 
gelbon. Buivydas sakė: as esu; 
notaras ir galiu paliudyti, jog 
jį žinau daugiau 10 metų, ir* 
kad jis nėra jokis apgaudinė
tojas. Kairys pasiūlė savo

Dairomės 
važiuoti, 
nėra, 
kuris mus iškėlė iš buso ir 
klausia : ’ ----- -
Buivydas skėsterėjo rankomis, 
kas reiškė-, jog esam liuosi.j 
Tada jis man tarė: “Nuo da
bar žinosi, kaip reikia važiuoti 
į .svetimą šalį be oficialio lei
dimo—paso.“ Aš jam vėl kar
toju tą pačią istoriją, kur bu- 
įVo sakoma, kad nereikia. Jis 
i užbaigė savo kalbą sekamai:!
“Jie nenorėjo turėti su tavim 
reikalo,“ ir visi persiskyrėm.

Prie progos reikia pridurti 
i ir tą, kad .vežamus daiktus at
sargiai peržiūri. Ypatingos 
domūs buvo kreipiama tai į 
iš Kanados1 svėčių' ar kur nors vdmi

^važiavusio bajoro visą viškais drigantukais, 
Kiekvieną daiktelį pa- Halsted Strytą, ir į ,tas iška-

> Gal todėl, bas, kur sakoma:, “Mielai lau-i

man klausimai veja 
vienas kitą.

Prie pabaigos paklausė:
“Kur tu važiuoji dabar?“
“Į Chic'agą,“ atsakiau jam.
“Ką tu ten veiksi?“ '
“Važiuoju į S.L.A. Seimą.”
Parodžiau'ir mandatą. Kuo-'eepčium,. panašiu 

met jis sudėjo į krūvą : man- įmėgstą pančiaką. 
.datą, banko knygutę irjš Ka-| Taigi, dabar jau esam De- 

j valandą, 
kuri, rodosi, susidėjo tik iš se
kundų, o miliutas gal būt laik-: 
rodininkas į sąšlaVyną numetė, 
todėl ji tokia trumpa, susi
traukė ir išvijo į Chicagą nak
ties laiku.

Naktis. Kelias atviras, o 
mūsų busas lekia nusibliauda-

Štai ir vėl ateina tas, koti žingeidumų; sėdim nosis 
nuleidę ir snaudžiam prisilai- 

Kaip viskas ?“ Drg. kydami zuikiško budrumo. 
iKaip tik vežikas surinka, kad 
čia bus 10 minutų stovėjimas, | 
taip ir einam visi gerti kavos, 
arba valgyti kokių prismokų. 
Ir jeigu prisieitų bent porą 
mėnesių būti tokiose gyvenimo 
aplinkybėse, tai jau buše sė- 

! dėtum išsižiojęs ir lauktum, 
kad kas į vidų maisto įkrėstų.

Chicagon pribuvom 5:30 
vai. ryte. Pasiėmėm “taksį“ 
ir atvažiavom prie “Vilnies,“ 
bet dar uždaryta. Neturėda
mi ką veikti, žiūrime į vėlia- 

anot d. Prūseikos, lietu- 
išrėdytą

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
ATYDA1 L. D. S. A. 1-mo

RAJONO DELEGATĖMS
Draugės! Pirmo Rajono 

konferencija įvyks 13 d. lie
pos, 10-tą vai. ryte, 62 Lafa
yette St.> Paterson, N. J.

Išrinktos kuopų delegatės, 
būtinai dalyvaukite konferen
cijoj. Taipgi stengkitės 
būti paskirtu laiku, nes 
sykį pasivėlavusių ilgai 
lauksime, nes reikalinga 
ferenciją pradėt anksti,

į užbaigt greičiau, nes tą pačią 
dieną įvyks išvažiavimas, kurį 
rengia 38-ta kuopa, Paterson, 

;N. J., su pagelba 1-mo Rajono 
;T, . .X1 , . Į ir rajono naudai. Neabejoti-Prie sios iškabos rei- , , . , . .!ną, kad visos delegates ir na - 

.rėš dalyvaus, išvažiavime ir 
I t i turės iprogą ypatiškai pasikal-j

Mudu su d. Buivydu (nes bėt su kitų kolonijų draugais 
d. Kairys nuvažiavo pas bro-'ir draugėmis, išvažiavime ti- 
lį), norėtum nusimaudyti, tad kimės turėti daug publikos iš 
ir leidomės jieškoti maudynės. 
Vežjkas nuvežė ten, kur jis ži
nojo, bet ir ta vieta uždaryta, 
ir vėl atgal prie “Vilnies.” 
Dabar jau įėjom spaustuvėn 
sykiu su Aimanavičium. Pa
dėję savus “bagažus,“ išpeikę

le itur 
kraiti, 
kėlė, apžiūrėjo.
kad jis buvo užsimovęs galvą kiam S.L.A. 36-to Seimo dele-Į 
kokiu tai ; turkišku raudonu gatų.”

į Persijoj'.k ė jo pridėti: “kad policija 
jsudaužytų jiem galvas.” I

visos apielinkes.
Dar sykį sakau—nesivėluo- 

kite nueit pas traukinį, nes 
traukinys nei vieno nelaukia.

Draugiškai L.D.S.A. I Ra
jono Sekretorė

O. Gaškauskienė.

į jPį*... r
Mūsų 
menduotojai— 

virš 400 
f Brooklyno 
daktarų, ku

riems mes 
a k is egzami- 
natom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacientams

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

IAS 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- 

' mčš visuose atsitikimuose ąnt' Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig šešėlių).

JŪS ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS „ 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMI STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER ’
’ OPTOMETRAI

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

73

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell — 
Keystone

LIETUVIS G R ABORTUS 
IR BALZAMUOTOJAS

TELEFONAI:
___________ Oregon 5186
_____________ Main 1417

io
New Tort, N. T. '

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

kreiptis prie manęs.

ŠEKIT LINDBERG

įsteigta
26 metai

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

LIGGETT' & MYERS
• TOBACCO CO.

M a ;

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs Instruktoriai ' 
. išmokins jus būti automobilių mechanikais,- orlaivių mechanikais, or

laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savhitę. Leidimai už
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasės dieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedaliomis nuo 10-12. Kata
logas uždyką.

P AMATAS TIKRO AMATININKO—tai su 

kantrybe įgytas išsilavinimas, nuolatinė atyda 
su pasididžiavimu iš savo darbo. Pamatas 
Chesterfield’s populiariškumo—tai patyrimas 
supirkinėjime ir sumaišyme puikių tabakų ir 
vienas nesimainantis augštas gerumo laipsnis.

VISUOMET GERAS SKONIS, vaisius tabakų 
kokybės, mitrus sumaišymas, begalinė atyda— 
štai kas pritraukia rūkytojus prie Chesterfield 
—ir juos išlaiko.

UŽSIRŪKYK CHESTERFIELD’Ą pinnę sykį 
arba penkiasdešimt pirmą, ir išnaujo pasi- 
džiaugk tuo atradimu, jog čia tai, pagalios, 
yra jums patinkamas cigaretas. . .švelnus, gau
singas, kvapsningas—pirmas viename dalyke, 
kurio jūs labiausia reikalaujate . . . “SKONIS 
VIRŠ VISKO.”

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su gaeiniu automobiliu; dalinas i tris dalis:

I Mecharfizraas. Kaip sustatyti suMr planqt 
kaip surasti sugedimus; kaip iftsr<iih|s , 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvienų stu
dentą nraktiikai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikaltngiau- 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu
riu. f . > . 1 ' Į ’ 1 ' 1 I
Pabaigę mtsų mokyklos kursų, turite pUn< 

progą pasinaudoti: vienu Iš dviejų Ui 
mechaniko arba šoferio. Garantuojam 
niua >ir > diplomą. Mokiname gryna) 11 
kai ir. angliškai. Kaina prieinama s 

Mokytojum. yra žymus ekspėrtas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis Ir vakarai*, 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vaJ., nedėld. nuo 10 iki 2 P<

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

J. KAVALIAUSKAS

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

(Tarpe 4th Ave. it Irving PLj

DISERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS ŲIGOS

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

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—LaįSora tori jos Bandymai

DR. ZI NS 110EAST 16tb ST. N.t
Specialistas Jau 25 Metai

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

Chesterfield
© 1930, Liggett & Myers Tobacco Co.

džius, del ko neturiu su savim 
paso. Vistiek iškėlė iš buso ir 
ne tik mane, bet ir dd. Buivy- 

ir Kairį, nes liepė man pa
ti savo frentus, kurie žino

1



Puslapis Ketvirtas

Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių

Rašo Simonas M. Janulis

Atsišaukimas į Progre
syvius S.L.A., A.L.D.L.D. 
ir L.D.SA. Narius Conn. 

Valstijoj

PLYMOUTH; pa;do Šį pavasarį” iš darbo. Tak ’; A T T.„ , . . . ,.
gi, ne tik paprastiems darbi- "(Ja-
ninkams bedarbe, , bet daug ir ly), 1930 m.; 7-tą vaL vakare, Stra- 
formanų, ekzaminierių pastato 
į bedarbių eiles.

‘ Darbininkas.

D. 97-tos kuopos susirinki- 
pėtnyčioj, 11 d. liepos (JU-

, vinsko j svetainėj, 42 Ferry St. ■
yisi nariai ir narės malonėkite 

susirinkti; nes yra daug svarbių rei
kalų. ‘ :
Fin. Sekr. M. D. Stanislovaitienė.

(161-162)

(Tąsa)
• Su pribuvimu čionai pasibaigė ir mano 
6 metų badavimas. Mat, valdžia žinojo, 
kad jei ji maitins mus taip, kaip kalėjimuo-

’ se, tai nei vienas negalės dirbti, todėl čio- 
;nai penėjo gerai, kad padaryti stipriais ir 
kad galėtų daugiau išnaudoti. Čia ne tik 
duodavo arbatos, bet ir biskutį cukraus ir 
net duodavo 4 svarus duonos į dieną ir į 
svaro mėsos, kurios mes jau ilgus metus 
nematėme. Mūsų tenai išviso buvo apie 
700 žmonių. Tai, suprantama, kad išvirus 
viename katile apie virš 500 svarų mėsos 
sriuba buvo gera, o vakare po darbo dar 

^-•duodavo grikinės košės, kuri taip pat buvo 
gera. Kareiviai čia mums užvydėdavo to
kio valgio. Tuo atžvilgiu čia jau buvo la
bai gerai. Antra, žinoma, kad kaliniai su 

~ retežiais ne kaip galėjo dirbti^ todėl vi
siems tuojąus nuėmė retežius ir iš naujo 
užkaldavo tik tiems, kurie kuomi nors pra- 
sikalsdavo.

Vidurinė tvarka, parėjus iš darbo, gali
ma sakyti, buvo “demokratinė respublika”, 
nes viską tvarkydavo vienas iš kalinių, iš
rinktas per pačius kalinius dauguma balsų. 
Kaip tik mes pribuvome, atėjo viršininkas, 
sušaukė visus į krūvą ir pasakė, kad visi 
apsvarstytų ir išrinktu vieną žmogų, ku
ris neturės eiti į darbą, bet priims iš jo vi
sus pakirtus produktus, prižiūrės virtuvę 
ir padatinimą maisto, pristatys kaliniam 
produktų už jų pinigus ir tt.

Nors iš apie 700 žmonių mūsų politinių 
kalinių buvo tik 17, bet, kaip sakoma, va
gis vagiui nepasitiki, todėl ir kriminalistai, 
nors labai norėjo tos vietos, bet visgi po 
apsvarstymo beveik vienbalsiai išrinko ma
ne už Storastą.

Tai buvo ” ” ‘ ‘
paskirs|fym9 valgio, ir nors aš turėjau pa- 
gelbininką, taip pat politinį kalinį, jauną, 
apie 17 metu Peterburgo gimnazistą Ni- x . x.. . , _ Tr . • • t
kolajų Kondratievą, ir 6 virėjus, bet darbo tikrai padarėme.. Ketvirtoj dienoj par- 
buvo užtektinai, o svarbiausia man buvo Yeze m.us Pietl-1 n.' V1S1 pasiėmę puodus

- - • - 1 - - Įejome į virtuvę gauti savo dalį. Pamatė
me nepaprastą reginį: tie patys kriminalis- j • v . y • y • • • i v •— Į

kų, kurių čia nestokavo, ir per naktį kū
rinti, kad atšiltų. Ant rytojaus kaliniai at
kasdavo .žarijas ir pelenus ir vėl kasdavo 
kokią prfrą pėdų ir vėl toliaus nebūdavo 
galima nei kasti, nei išdinamituoti, nes tai 
buvo juodas molis, amžinai įšalęš. Kur bu
vo akmenų kalnai, tai darbas eidavo spar
čiai, nes išplėšdavo su dinamitu, nuveždavo 
atplyšusias dalis ir vėl plėšdavo. Prie to 
dar, žinoma, kaliniai dirbo tik tol, kol sar
gas ant sprando sėdėdavo ir čiampionu 
visų, kurie mokėjo išsisukinėti nuo darbo, 
tai tur būt buvo drg. Krasauskas. Jam vis 
pavykdavd , kaip nors išsisukti. Pagaliaus 
pamatė, kad jis naudos jiems neneša, pri-. 
statė jį priė statymo namų delei mūsų, nes 
artinosi žieųia su savo baisiais šalčiais, i ir 
valdžiai šiuo sykiu nebuvo jokio išrokavimo 
sušaldyti mus visus šėtrose. Bet jis ir čia' 
pajėgdavo kaip nors išsisukti nuo darbo.

Bebūnant man starosta,

PRANEŠIMAI 
IŠ KITURDraugai!: Dar niekuomet 

taip tampriai fašistai su so- 
cialfašistais nėraNsudarę tokį 
bendrą frontą prieš darbinin
kus ir visas mūsų organizaci
jas, kaip dabar. Jie SLA. 36- 
tame seime neklausė didžiu
mos delegatų reikalavimo, 
kad priimtų tik vieną delega
tą į mandatų jkomisiją iš pro
gresyvių. Jie ant reikalaujan
čių delegatų užsiundė mušei
kas .ir 
nieku nekaltų žmonių galvas ■ vai. ryte. Bus- gera programa^ dai- 

;bus solistų, duetų'ir t. t.

: . i

■ Lietuvė Fotografistė

Box 117 .
Turtų Rašt. A, Qarbanauskas, 1108 

Elizabeth Ave. • ' ' '
Iždininkas A. Daukšas, 1181 Walk

er -Ave .
Kasos Globėjai: Ig. Medastavičftis, 

1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

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

Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T., Rasikas, A. Lujus, A. Ja
saitis. , .

Revizijos Komisija: A. Senkus, 
K. Petriką, A. Krasnauskas. < •

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St. t r

Sales Parandavotojas A. GarbA- 
nauskas, 1108 Elizabeth AveJ i

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio • antrą utaminką, 
savam name, 1057-63 Hamilton Ave.

Gardner, Mass.
L.D.S.A. 50-ta kuopa rengia £ražų 

pikniką nedėlioj, 18 liepos, Lietuvių 
Kempėj, f _ 
valgių ir gėrimų 
atsilankyti ir pasilinksminti.

i Rengėjos.
(161-162)

WILKES-BARRE, PA.
V., Komitetas .rengia didelį pikni- 

r policiją, kurie apdaužė Pra&Plp
AAAV'XXVt UUllCtlLų U1V Ali Ig Y C+le X J1 LU. JL» U O * ^<?X CX jjiv&iaiuaj V4CXX-

buožėmis iki kraujų ir po tam'!IU0S Aido Choras j iš Wilkes-Barre, 
daug delegatų suareštavo, o '(’v/iiltu rių“’ feS • už kuriu J“® 
kitus išmėtė iŠ svetainės. Jie duodama dovanos. < Kąlbės R. Miza- 
pliauškia be - perstojimo, ,kad ir? *s Brooklyn, N. Y. Programa pra- 
buk tai bolševikai, paėmę J S.L. linkės lietuviai darbininkai dalyvau- 

Kviečia Rengėjai.
. , ,(161-163)

-------------- 1------------------------->---------------------------------

PHILADELPHIA, PA. ,
L.t).S.A. V Rajono piknikas bus 

nėdėlioj, 13 liepos, iJfturel Springs, 
N. J. Prasidės 10-tą vai. ryte. Bus 

’ šokiai, įvairių žaislų vaikams įr su
augusiems. Taipgi bus virvės trau- 

Valgių ir i 
rūpins geriausių užkandžių ir gėri- j 
mų.

Šubatoj, liepos 12 įvyks L.D.S.A. ' 
. ■ i ] \ \ '

Liaudies Name, 8th St. ir Fairmount ■ 
Delegatėms 

ir svečiams nakvynę parūpins vieti
nės

Bu$ jvairių žaislų, skanių 
gėrimų. Kviečiame visus j

Fotografuoja, Didinu ir Maliavoju 
t Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:30 iki 5; po pietų.

MARGARETĄ VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

, . Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Draugijų Adresai, Kurios

kitus išmetė iŠ svetainės. Jie duodama dovanos.' > Kąlbės R. Miza-
sidės 4-tą vaL įo : pietų

■A. vadovybę: į savo rankas, 
siųstų pinigus į Maskvą, o. mes 
jau niateme per spaudą, kaip 

kriminalistai jie yra padarę su SLA. turtu, 
pradėjo kalbėti, kad jiems yra gėda, kad Jie, ant žūt būt, pasiryžo ne 
politiniai kaliniai, kurių dabar liko tik sau- 
jalė, valdo juos visus ir užima vietas, kur 
dirbti nereikia, ir kas baisiausia, jie (su
prask, jų profesija), nuo amžių būdami ka
lėjimo gyventojais, negali daleisti, kad ko
kie ten jauni vaikėzai politiniai valdytų 
juos. Todėl pradėjo vesti agitaciją tarp 
savųjų, kad išrinkti kokį nors seną krimi
nalistą. Aš išgirdęs apie tai, tuojaus re
zignavau, ir pribuvęs viršininkas pasakė, 
kad jie gal išsirinkti ką tik nori, bile ga
lėtų gerai rašyti ir žinotų skaitlines, kad 
galėtų priduoti atskaitas, kiek reikia 
vieną dieną visokių produktų, sulyg 
čiaus žmonių ir tt.

Jie išsirinko kokį tai kriminalistą, 
nuėjau dirbti su Krasausku, kuris užtikri- 

I no mane, kad išmokins, kaip išsisukti, kad 
labai rūpestingas- darbas, ypač i nereikėtų dirbti. <
\ volrrin n ■»» no hivoion rxr»_

Praėjo trys dienos ir dš, Krasauskas ir 
Leika “dirbome” carui tiek, kad nuostolių

kiek- 
skai-

o as

kit.

h p; .i pir l r' r
APtA Centro komiteto 

antrašai
ii -! s : * - -ii

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, 
(Corliss SW.) 

Vicc-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS,
Box 656, New Kensington, Pa. 

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa 

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

Globėjai:
URBONAS.
434 Library St., Braddock, Pa. 
ŽVIRBLIS. ,
3012 Bremen Ave., Brentwood. Pa. 

URBONAS, <
1723 Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa

Pa..

tas, kad aš beveik turėjau pilną laisvę ei
ti, kur tik noriu, nors, žinoma, su sargyba

tik atskirus darbininkų veikė
jus, bet ir organizacijas šmei- 
Žtl IT juodinti visais galiniais klmas vyrų su moterims, 
būdais. Kaip kur negalėdami gėrimų nesivežkit, nes komisija pa- 
niekaip kitaip mūsų organiza
cijoms pakenkti jų progresavi
me, skundžia policijai jų pa- V Rajono pusmetinė 
rengimus, žodžiu tariant, jie ^eU( 
užsimojo darbininkišką judė
jimą užsmaugti, kaip budeliš
ka valdžia,daro Lietuvoje.

Draugai darbininkai! Ar 
mes -■ ilgai tylėsime ? Ar mes, 
SLA. nariais būdami toje or-j 
ganizacijoje, klausysime fa-! 
šistų padiktavimo? Ar lauksi- Lybgą (TU.uTla 
rne tol, kol bus visi veiklesnio- tojas, kuris išaiškins unijos reika- j 
ii idmuo-ai iėmofvfi ič QT A ? ’Hngumą. Todėl kiekvieno darbinin-, Kensington, Pa.

4 ° ’ * ko pareiga atsilankyti į šį susirinki- j 10—J. Aibauskis, noo Union Avė.
mą ir pagelbėti organizuoti ir Tą-1 n-?e B^kiJth. p. o. Box 441.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲi VYRU lj| 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MQLINeF 

ILLINOIS f 1 I
t . j Valdyba 19^0 Metamu , 

Pirm. A- Matusėvičią, 1003—25th SL 
Vice-Pitrti. K. Juška, 325—4th AVė. 
Protokolų, Sekr. lA. Trepkus; 849+-

10th Sti ; i < j j
Fin. Sekr. Kj Shimkus> 13^-86,thj^t.
Ižd. M. Milienė, 502—4tji Ąve.

Visi Mojinę, Iltį . .
Iždo Globėjai: J. Julius, Box; 48th 

St. and 5th Avė., Moline, • III.; 
M. Junaitis, 215—17th Ave., East 
Moline, III.; Maršalka J.. Kairis, 

2435—33rd St., Mokine, III.

8-tą vai. vakare.

drauges.

G.

A.

J.

kontoncija I A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

Komisija.
(161-163) j

HARTFORD, CONN. ,
Pėtnyčioj, 11 d. liepos (July) yra 

šaukiama mitingas tuo tikslu, kad su- į 
organizuot Darbo Unijų Vienybės \ 

‘ \ Bus geras kalbė-;

Ar leisime abelnai kylančiam 
fašizmui iškilti iki. tiek, ■ kad 
mūsų darbininkiškas organiza
cijas užslopintų. Ne! Ir dar 
sykį ne! J,eigu matome prie
šus, prisirengusius mus pulti, j 
tai turime būti prisirengę tas 
jų užmanytas ir jau pradėtas 
atakas i atmušti. Mes turime 
narsiai kovoti visu frontu, iki

Todėl kiekvieno darbiniu- j

2— J. Saulis, 8225 Stafford St., Pittsburgh 
Pa., (Corliss Sta.)

3— P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegie 
Pa.

4— J. Pacauskas, 539 
Shenandoah. Pa.

5.—V. Labutis, 121
McAdoo, Pa.

6—M. E. Custer ienė, 
Cleveland, Ohio.

7— J. D. , Sliekas, 
Brentwood, Pa.

8— W. Stačinskas, 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stašinskas,

Arlington

Monroe

Wheelock

Elroy

st.

st.
Rd.

Ave.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ- 
CIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai:

Pirmininkas K. Maziliauskas, ' ’ » 
593 Ave.z A.

Vice Pirmininkas A. Bočis,
68 W. ^0 St

Protokolo Sek. P. Janiūnas, \ _
128 W. 49th Stjį

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard

Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. VaclaviČius,
20 E. 22nd St.

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

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

w.

E.

926

3121

2310 Sarah St., S. S
P. O, Box 655, Nev

., Cl^icag<

11— J? Barškietis, P. O. Box 441, Courtney
Pa.

12— J. Kinderis, 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R.
Landing, I’a.

14— Geo. Urbonas,
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas,
Aliquippa, Pa.

17—K. Levine, 242 Penn Ave., Exten.
Turtle Creek, Pa.

19—J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va. 
ąo—A, Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa 
22—P.' Cibulskis, 7042 Link Court, Masfieth

Powersdale Ave.

41 Eckert St.
E. Mahanoy Ave i

24, Wilsonville

Duquoin

Bushkill

_ ... ___  ________ ___ Scribner
Grand Rapids, Mich.

34— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton,
35— K. Bagdonas, 114 N. Vine Si., 

Shamokin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas, 929 So. Hobson

Harrisburg, HL
37— L. Aiman, Box 568, Castle Shannon 

Pa.
38— F. Siaučiulis, 304 

Frankfort, III.
39— J. Willumat, 417 

Collinsville, III.
40— Ig. Kirtiklis, 1388 

Ohio.
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld,
42— F. Miller, Box 264, Buckner, HI.
43— K. Šatas, 215 Hess Ave., 

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

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

Addison

Box

Eyck

Ave.,

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. B. Budris, 415 Franklin St
Vice-Pirm. S. Pinkevičius, 121 

Clark ,P1. .
Prot. Rašt. B. Barkauškis, 255 

Pine St; • I. : <
Fin. Rašt. A. Grigųtią, ( 2122 j Įn-. 

jails Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas, 228 

Clark PI. ' ' ' * ~
Iždo Globėjai: D. Kalnetįep?,.' 14 V 

V Park St., J. - Krakauskas, 
’'ihšt St. ' ' ' ’ ‘ '*•

Organo Rašt.1 J. Kentrus/ 201 E. 
Vestfield Ave., Roselle Park, J.

Maršalka J. Kibeint|,, 259 Broad- 
vay. ’ K \ ‘ ‘ *7* 1

Susirinkimai įvyksta kiekvieno >mS- 
iesio antrą ketvergą, po No. ■ 269- 
171' Second St.. J J 1 > /

D. L. K. K. DRAUGIJA 1 
Detroit, Mich. J 
VALDYBA: •

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

Vice-pirm. J. Birštortas, 2739 Carson 
Ave. • ' M > t

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

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

Iždininkas A. Vegela,f 7715 Dayton 
Ave.
Gunta?ienė.

Iždo globėjai: E. Vegejienš ir O.
Draugijos susirinkimai a tsibūna 

<as ketvirtą nedSldienį kįekvięjio. 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th SU* 
Ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.
---- p-................. . - ...... ...y., , ■ -i .fr.l j

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. KrikščiuS, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 

Summit St. , .
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St. J
Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 481 Sum

mit St. ; •
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ašhley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas Antrą ket
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence . St., .Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare. \

Susirinkimas įvyks 
Educational Alliance, 2003 

St., 8-rtą vai. vakare.
Org. Komitetas.

(161-162)

WORCESTER, MASS.
L.D.S.A. 2-ra kuopa rengia šaunų 

pikniką nedėlioj, 13 <1. liepos, Olym
pia Parke. Bus įvairių žaislų, ska
nių valgių ir gėrimų. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Mes tikriname, k,ad 

” ” š bus skir- 
tingesnis ir įvairesnis, negu kitil 1

, Komisija.
’ (161-162)

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

susirinkimas bus nedėlioj, (13 liepos, 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Ver- 
nor Highway, 10 vai. ryte. Visi na
riai, kurių yra užsivilkę mokestys 
delei bedarbės ir negalit užsimokėti, 
malonėkit ateiti į susirinkimą ir 
pranešti apie tai valdybai. Tuomet 
kuopa iš savo iždo užmokės jūsų 
duokles, kaipo paskolą. Šiame su
sirinkime bus išduotas raportas, iš 

i Irnvp hnhi kurio sužinosit kuopos augimą bei- k0™ butų laimėta, darbuotę ta pusnietj Tat visi
ŠIUO svkiu VISI mes būtinai turime gerai prie dalyvaukite ' Sekr. J. Povilaitis.

- - - • - • • (160-162)

tiems prigulėti. 
Labor 
Main

XxLlX L1IX lluxlUj 11U1 Oj Zulilkzll OLA. 0U1 d V UCl» . • v . ~ x • -« v— Į ’• V > i > ’/ 0U0 <xuoii<xxin.y vi* XTAcp vixxx j

/ Kur aš pamislijau, galėjau eiti, ir karei- ^ai Pai’mus$ ant_žemes jau voliojo ir daužė 1 pergalei> .fees mūsų .teisybė. ™^rų PĮj?1
----y • • 1 - 1 • 1 , •. . • i i.aflvn afprn.citn Pficirnnp Vfid na nnv* fna 3 Pna inrta 'rkrnVia clilr_ tingesnis n įvairesnis, nejvjai sekė paskui mane, bet sakyti ką nors j‘?v0 starostą. Pasirodė, kad j‘is per tas 3 

jie nebeturėjo teisės. ‘ dienas spėjo nusukti .nuo tų pačių savo
‘ ■Čia tai iau aš nradpian anžinrinėti nn draug1 aPle 100 svarU mėsos, keletą kepalų zicii^s iš kur ir kain Xlėd Simą' dl,onos’ kru0P*J ir ir Parduoti laisviems 

darbininkams, kurie čia pat dirbo už algą. 
Pribuvo viršininkas su sargais ir paliuo- 

savo jau gerai apkultą starostą ir pats pa
siėmė jį nubausti, o jiems liepė tuojaus iš
sirinkti kitą, ir kuris bus išrinktas, kad jau 
po pietų nebeeitų į darbą. Nors pagelbi-

zicijas, iš kur ir kaip pradėti pabėgimą. 
As jau galėjau sueiti ir su kitais laisvais 
darbininkais, kurių keletas buvo čionai. 
Mūsų politinių kalinių, lietuvių, čionai bu
vo tik keturi: aš, brooklynietis Boleslovas 
Krasauskas, Juozas Leika ir dar vienas lie
tuviu nuo Viešintų, kurio pavardės dabar 
jokiu būdu priminti negaliu. Buvo dar ke
letas rusų ir grupė estonų, kurie kažin ko
dėl buvo atsiskyrę nuo visų ir laikėsi labai 
nuošaliai.

Mes keturi lietuviai dabar buvome šiek 
tiek privilegijuoti, nes aš buvau Storasta, 
turėjau pilną susinešimą su laisvais drau
gais ir per mane eidavo visos žinios ir gro- 
matos kalinių iš čia ir atgal. Vyriausybė 
nei kiek nesikišo Pvhiujinę tvarką. Tiktai 
išėjus į darbą kareiviai dabojo, kad nepa- 

* bėgtų, o sargai žiūrėjo ir ragino, kad dirb
tų.

Praslinkus porai savaičių aš kaip pa
prastai darbavaus savo sostinėje virtuvė
je. Tik staiga netoli miške pasipylė tan
kūs šūviai. Aš supratau, kad kas nors iš 
.kalinių bėga, norėdamas laisvę gauti ir to- 
Idel šaucĮoma. Tuojaus pamačiau lekiantį 
|į tą pusę yyresnį sargą ir viršininką. Už 
(pusės valandos sugrįžo sargas ir paaiški-

Pas juos dvokia fašizmo, .dik
tatūra, pav., SLA. seirųe. Pas 
juos" veidmainystė, pav., soci- 
alfašistų neva nepritarimas fa- Į 
šistams. Nunešimas sunkiai 
žmonių uždirbtų centų, pav., 
Mikalauskas' newbritainietis ir 
1.1. Skundimas darbininkiškų 
organizacijų parengimų, pav., 
WatCibury ir New Britain bei 

r.„ ----------z---------- ------------- ------------ Meridene. Mes negalime nu-
ninkas starostos gimnazistas Kondratievas | leist rankas ir ko tai laukti. Ir 
nebuvo tame kaltas ir nežinojo nieko apie kad toji 
tai, bet ir jį permainė. 
vienbalsiai išrinko ir vėl mane ir pagelbi- j°s^prisirengti, 
ninku man taip pat politinį kalinį, jūreivį 
(matrosą) iš Kronštadto, rusą Šuchliną, 
kuris buvo nuteistas ant 15 metų už suki
limą ant laivo prieš valdžią, 
bai geras.ir apsukrus vyras ir aš su juomi 
labai puikiai galėjau sugyventi. Visus dar
bus padarydavome greitai ir todėl turėda
vome daug liuoso laiko, kurį pavesdavome 
taip pat planavimui pabėgimo.

Aš, nors ir vienbalsiai išrinktas, nepano-

Todėl kiekvieno sąžiningo, 
trokštančio teisybės SLA. na
rio, kiekvieno ALDLD. ir LD 
SA. nario ir narės pirmutinė.

LIETUVOS PREKIŲ

39 Maidewood

F. D. No. 42,

434 Library

300 Todd St.,

Penn Ave.,

Avė.

Rice

St.

24— P. Sodeikis, 1324
i ■ |Zoųng8town, Ohio.
25— A. Delinikaiciūtė, 
: ; Buffalo, N. Y. ;
26— A. Dambrauskas, 224

Girardville,. Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 

Ill.
30—J. Leonaitis, 107 N.

BentoA, Ill.
32.—K. Bakįnauskas, 677

Easton, Pa.
33—A. B. Shatkus, 1256 

Grand Rapids, Mich.

st.
st.

Ave.

III

St.

6th St., W

Morrjson Ave.

Akron

_, Ill.

Saginaw

E.

N.

Andrus St.,

1946 Sharon Ave.

Tai buvo la-|parejga išklausyti šio atsišau-* 
kimo ir dalyvauti bendroje 
konferencijoje, kuri yrą šau
kiama ant 12 d. liepos, 5 vai. 
po pietų, 774 Bank St., Wa
terbury, Conn.

Kurie daugiau atsakomingi 
. . .. - .. . mūsų kolonijose veikime, darrejau būti starosta ir pasakiau jiems, kad turSs liktis iki sekančiai die- 

jie rinktų savąjį, kurio jie senai, troško ir naj, tąi yra, 13 d. liepos, kur mums nepasitikėjo. -- -----l- i—-x- s .. ..
su kitais išėjau į darbą, 
sisakė kitą rinkti ir nebuvo kam paimti 
produktų ir gaminti vakarienę. Pribuvo 
į darbą viršininkas ir paliepė man eiti ir 

_ - ; užimti vieta. Nuo to laiko aš išbuvau toje
kad tai bėgo estonų politinių kalinių vietoje beveik iki pabėgimo.

•■’-.--fgrūpė; visi 8 vyrai, ir iš jų 5 liko užmušti r <7 b ; i
tbevejk netoli viens kito, o trys laimingai .
pasiekė mišką ir jų jau niekur nebesura- mums Jau buvo gatavas, o man gerai 

’do. Neteko sužinoti, ar jie dasigavo per ^°b nuo namo pastatejvirtuyę, kuri ir buVo 
800 viorstų kalnų ir tankumynu"iki afciau- mynT buveinė, kur as galėjau ir nakvoti, 

........  — - * .......... nes tenai visuomet būdavo šilta. ^Bet^as^ 
pabaigęs darbą, visuomet eidavau pas savo

Todėl po pietų kartu i bus Apkalbama daugiau tarp- 
Kriminalistai at- tautinis veikimas.;

Tad, draugai ir draugės, įsi- 
tėmykite dieną, vietą, valan
dą ir idaulyvaukite prisirubšL 
mo kovai prieš fašizmą konfe
rencijoje.

i į ŠLAi,. ĄLDLD. ir LpSA.
> f . f \ j J Bendras Komitetas.

: , > i ■ ■ : į ; t -i

Atėjo žiema su savo-baisiais šalčiais.- Nu

sio gelžkelio, ar paliko aukomis plėšriųjų 
žvėrių. Penki užmuštieji čia pat ant vie-

ROCHESTER, N. Y. ;
tos, kur parkrito, buvo užkasti, ir nei jų lietuvius draugus, su kuriais ir gulėdavau
tėvai, nei broliai niekados nesužinos, kur ir 
kaip jie žuvo. O tai buvo visi jauni vyrai.

Mes, lietuviai, kiekvieną dieną planavo
me bėgti, bet priėjome prie išvedimo, kad 
be ginklų, kompaso, pro vizijos ir pinigų, b 
taipgi be. gerų šiltų drabužių, bėgti tai bū
tų beprotystė, todėl kad čia žiema praside
da anksti. Apie pabaigą rugpjūčio nakti
mis jau būna apie 20 ir daugiau laipsnių 
žemiau zero.

Darbas kasimui kalnų iy lyginimui pa
kalnių ėjo labai lėtai, nes čia žemė ir pa
čiame vidurvasary j atkasus tik porą pėdų 
jau buvo nuo amžių įšalus ir niekuomet ne
atšyla. Taigi iš ryto atkasdavo tik įšilusią 
dalį, o ant nakties turėdavę priversti mal-

kartu—čia pat ant lentų vienas prie kito.
Viskas ėjo gerai ir ramiai. Apie pabė

gimą, prasidėjus žiemai, jau nebebuvo gali
ma nei svajoti. Mes keturi lietuviai suda
rėme planą pabėgimui; suplanavome bėgti, 
kaip tik ateis pavasaris, ir tuo tikslu pra
dėjome susirašinėjimą su draugais Lietu
voj, kad jie mums prisiųstų pinigų, paspor- 
tų blankų ir kitų reikalingų daiktų. Aš 
dabar galėjau išsiųsti gromatas ir gauti at
gal be admiriistrącijųs cerizūroš. Bet susi
rašinėjimas nebuvo taip lengvas tuo atžvil
giu,’kad iki gromata nueidavo ir sugrįžįą- 
vo atgal į tuos krašte svieto tyrus, tai pra
eidavo ne mažiau 5-6 savaitės.

(Tąsą bus)

Fashion « Parko darbdaviai 
numušė 10-tą nuošimtį algos 
formanams, ekzaminieriams, 
ofisų raštininkams, ' grindų 
šlavikams ir merginoms, kurios 
“sučekiuoja” darbą. Birželio 
27 d., 5-tą vai. po pietų, darb
daviai sušaukė visus viršminė- 
tus darbininkus ir paskelbė 
jiems, kad mes numušam 10-tą 
nuošimtį s algos s nuo!; 1-mos die
nos’ liepos? »• Daug, ofisų mergi
nų ir darbo sužymėtojų ir taip 
gavo mažas algas—tik $14 į 
savaitę, i. 
nuošinitį numušė, 
lioliką 

Irių ir

, o dabar dar 10-tą 
. Taipgi ke- 

formanėlių, ekzaminie- 
ofisų darbininkų palei-

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

Remkime Lietuvius

c*'

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.
..1 ■ ■.—i-------------------------------------------------- *—

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

(6b»lzamuojR Ir laidoja numlrualui 
visokių kapinių. Norintieji gerinusio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, fiuliūalnao 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas wans 
galite Brauti lotus ant visokių kapinių kpi> 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

ant

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.

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

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burtoi 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Sttipinis, 49 
SaWtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andqver, St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 71f 
North Montello St.; Kasieriūs1 D; Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšjejus, 129 Ames St. 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P 
Krušas, 99 Arthuf !St.; Maršalka F 
Saulėnas, z20 Faxon . St. , Visi iŠ 
Montello, Mass.

*ŠV. ROKO DRAUGIJA, S 
MONTELLO, MASS

i i Valdyba:
V. Gelusevičius, 51 Glendale

Vice-Pirm. M.
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon

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

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton

St. .
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162

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

Maršalką J. Pilipauskiš, 19 Ames
St. Visi Montello, Mąss.
Susirinkimus laiko pirmą seredą 

kiekvierio mėnesio.

Liet, sūnų ir dukterų dr-ja 
GRAND RAPIDS, MICH.

i, Valdybos Adresai: ' r ___
t Pirm., K. Jakimavičius, 1564 Turn-Finansų sekr. J. Urbom 
fer Avė. — • ■

| f : I | '> I ( | t I

5768

P. O.

46 Ten

Norvich

S. Auburn 
307 Plymouth

Avė.

246

St.

Wesi

Avė. 
Avė.

Pirm. 
St.

Miškinis, 9 Burton St

MOTERŲ PAŠELPINE DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS., 

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. BeniulienČ, 16 Blin

ker AVe.; Pirm. PagelbininkS O. 
Turskienė, 79 Vine 6t.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St; 
Finansų jcąštininkė K. čereškienė, 86 
Lansdowne St; *
vičienė, 31 Clarence St; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, *Ž21 Ames St; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

I ■
■ - ................... ... ............ .... ■ —

P1TTSBURGH0 IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogėms, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa)
Pirm, pagelbininksls J. D. Sliekas, 

3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts
burgh, Pa.

Sekretorė A. K. Sli^kienė, 3121 El
roy Ave., Brentwood, Pittsburgh,

Iždininkas J. Miliauskas, 626 Wood
ward Ave., McKees Rocks, P<.’ 
nansų sekr. J. Urbonas, 1728 Jane 
St., S. S. Pittsburgh, Pa, , ’

ke K. čereSkienė, 
Iždininke M. Klima



TORONTO, KANADA

draugija neatsisa- gynimo Lygos 45-to Liet. Sky- ščionybę.
riaus Nariams.ir darbininkiškų

| PLATINKITE “LAISVĘ

ST. THOMAS, CANADA

Vikutis.

BOSTONAS IR APIELINKE

1 . j j m ivu f pr v/ w

Rov.?j S. Zeivis, J. Gudaitis, P. Trau-

WATERBURY, CONN. Keletas chorų daina-

A. P. L A. REIKALAI
JOHN NAUJOKAS

Teko nugristi, kad fašistuo-

paattkokit kiek

r

cho
re n-

$14. 
tariu

Pereitame susi-; Hartfordo, bet jų tasai pakie- 
nepalyginamai daug

Sakoma, kad tą
jį raštą yra pagaminęs žy-

iai. Tai! ras ypatas, bet ir organizaci- 
paskutinio! jas. Vienok, kas jų bijo ir 

Jau neliko kam

rią išpildys viso penki chorai 
—Laisvės, Daina, du Vilijos ir 
Aido Choras iš Worcester, 
Mass.

Ištižimui, kad jis 
kuopčš *šusirinkime

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

i
Sekantis bendras šių orga- (tlj laikų Aigipto chirur- 

nizacijų susirinkimas atsibus (gas ir architektas—Imhote- 
pas.

•v

Trečiadienis, Liepos 9, 1930 LAISVA Puslapis Penktas

BINGHAMTON, N. Y
Smulkmenos

29 d. birž. įvyko ALDLIį) 
j. piknikas, žmonių p^ava- 

kario laiku susirinko skaitlin
gas būrys. Dieną daugelis iš- 
važinėja tai į paežerius, tai 
kur kitur. Peiktina, kad ir 
kuopos kai kurie nariai, nepai
sydami savo parengirpo, įieš
ko gerų laikų kitur.

A. Sharp pasakė prakalbė-
lę. Agitavo remti Tarptauti- met tapo išrinkti 
nio Darbininkų Apsigynimo or- tai viskas caca.
ganizaciją

30 d. birž. pas J. M. Ka
minską valstijos “trūperiai” 

į > T užtiko didelį vežimą uždrau- 
f to skystimėlio—750 galionų 

alkoholiaus, vertės $17,000. 
Suėmė 7 vyrus, besidarbuojan
čius apie vežimus, ir paėmė 3 
automobilius. Išrodo, kad pas 
Kaminską buvo jų stotis pa
krovimui iš didžiojo vežimo į 
mažesnius išvežiojimui. Trys 
vyrai ir didysis trokas atvykę 
išf kitur.

kuopoje išrinkti neteisėtu bū-’kalą ir tam pačiam tikslui pa- sidpmeję piknikais! kaip šį šy
du. Leista nariams balsuoti'rinkta aukų. Aukų sumetė su- kį.
numeriais, o nereikalauta pa-'virš $13. New Britain o Vi- 
rašyti kandidato vardą-pra- lijos Choras, vadovaujamas V. 
vardę. Kur tokiu būdu buvo 
išrinkti delegatais progresy
viai, fašistai davė Centran 
skundus ir Centras su tokiais 
skundais rimtai skaitėsi. Sa
koma, kad jei pas mus būtų

.1 Kurie atvažiuosite į šį pik-
. Visos plačios apielinkės niką, nesigailėsite, nes -rengė- 

lietuviai daugiau apie nieką jai deda visas pastkngas, kad 
dabar ir nekalba, kaip tik apie 
13 dienos liepos pikniką.

Mat, A.P.L.A. draugija pra
deda smarkiai augti, nariais 
didėti, tai ir žmonės daugiau 
susirūpinę jok parengimais.
Lietuviai darbininkai numato,

» t ♦ ( i « ii

Įdomus Raštas
LIETUVIS GRAB0R1US

visus patenkinus.
A.P.L.Ą. 9-tos Kuopos

Organizatorius.
CHICAGO.— Greitu lai

ku bus atspausdinta raštas, 
išverstas iš senovės aigiptie- 
čių surastų liekanų. Jose 
busz nurodoma apie tai, ko
kias moksliškas metodas ai- 

Mątomai fašistams, zaciją ir kuri dabar sušelpia Literatūros Draugijos 162 Kp. fg'iptiečiai haudojo gydymui 
patikus nelaimei, ir Kanados Darbininkų Apsi- dar 2,700 metais prieš krik- i  • • . j • _ _ • jt r- . - < ’ . . ... . ~ . ...

Visockio, sudainayo, rodos, 
apie keturias daineles, ir tuo- 
mi programa baigta. Kaip 
kalbėtoji^ prakalbos, taip ir 
chorų dainos žmonėms labai 

jei Hico patiko, ypatingai apie. S.L.A • 1 JL7JL VJ VIA V ACVA V4 CV A A7 11A A111Y CV X AAVAAAACVVW, i

buvę išrinkti delegatais pro-(seimą, kuomet Mizara kalbė-|kad ši draugija turės išaugti
gresyviai žmonės, tai ir pas jo, tai buvo didelis pritarimas į milžinišką pašelpinę organi- Visiems Amerikos Liet. Darb 
mus socialfašistai būtų siuntę 
Centran skundus. Bet kuo- 

saviškiai,” 
Be to, dar ir 

kitas konstitucijos patvarky
mas buvo praleistas. O prisi
mink rėksniams, melų fabri- 
kuotojams, kad tai laužymas 
organizacijos patvarkymų, tai 
jie rėkia, būk progresyviai 
triukšmą kelia.

, | Viską Girdėjęs.

!jo kalbai.
I niekas nenori pasiduoti. Bet savo narius 
(vieno daiktelio trūko toje mūs (Apart to, ši 

ko paremti 
reikalų.

Geriausia 
tiems, kurie

programoje, tai kame daly
kas, kad mūsų chorai neprisi
rengia tokiuose dideliuose iš
važiavimuose sudainuoti Inter
nacionalą ? Kaip mūs chorai, 
taip ’pat ir mokytojai turėtų 
to dalyko ant toliau neužmirš
ti. Jūs paimkite fašistų išva
žiavimus. Juose jie kai plie
kia, tąi pliekia tą savo patrio
tišką “Tėvyne mūsų.” *

Dainų Diena

Lietuvių darbininkiški 
rai Connecticut valstijos 
giasi prie jų pačių naudai di- 

ažiavimo, taip jau 
io vadinamos “Dai- 
” kuri įvyks 20 d.

čia dirba didelė, taip vadi
nama, “Extra geng,” kurioje 
yra virš dviejų šimtų vyrų. Su
žinoję apie tai bedarbiai, kas ^Žiulio iŠV

Vienas SLA. kuopos delega-(tavoriniais, kas pasažieriniais iš papratin 
tas, raportuodamas apie SLA. traukiniais, užmokėdami - pas-:nų Dienos, 
seimą pasisakė neturįs tikslo kutinius centus, važiavo į čia.! liepos, didžiausiam ir gražiau- 
meluoti, nes niekas jam už tai Bet išbuvę be darbo po porą šiam Charter Oak 
neapmoka. Bet melavo jis ga-'savaičių ir matydami, kad jau;Hartforde, 
na žymiai-stambiai.

Charter Oak parke, 
' . Chorai ne juokais, 

Net ki-1 nėra vilties darbą gauti, turėjo ■ visu garu, rengiasi prie suda- 
tas delegatas jo melus turėjo j grįžti atgal arba traukti kur rymo gražios programos, ku- . •. • . • ii . • . • .ti i. • a. i • i • I * ’v ‘1 J * i • i •atitaisyti, o ne delegatai taip
gi padarė pastabas.

Tas delegato pareiškimas, 
i kad jis neturi tikslo meluoti, 

jei jam už melą niekas neap
moka, aiškiai pasako, kad ap
mokamas jis gali meluoti tiek 
ir tiek, O melagis-amatnin- 
kas, aišku, įpratęs meluoti ap
mokamai, meluoja ir dykai, ar
ba .ypač, jei tikisi už savąjį 
melą bent kokį atlyginimą, 
kad ir ne tuojaus, gauti, žmo- 

’ą, kuopos nariai, sako, kad 
,.j taikosi patapti narių duok
lių rinkėju tada, kaip fašistai 
padarys SLA. apdraudos kom
panija. Jam tada apmokamas 
“džlabas” bus ir atlyginimu už 
dabartinius melus. \ /

kitur. Bet yra ir tokių, kurie 
neturi nei cento ir negali su
grįžti. Tų padėtis stačiai bai
si.

Kurie dirba, tuos išnaudoja 
visomis pusėmis. Darbo diena | 
skaitoma dešimts valandų, bet! 
kartais reikia išdirbti ir po j 
vienuolika valandų. Moka po 
30 centų į valandą, tai perj 
dieną darbininkas uždirba $3.1 
Už valgį pasilaiko po $6.65 į' 
savaitę. Valgį duoda tokį blo
gą, kad už jį daugiau neverta 
mokėti, kaip $4.00 į savaitę.

Kadangi darbininkai neor- 
ganizuoti, tai ir prieš tokįjudljima“); 
naudojimą negali pasipriešm-į 
ti 
ir gudriausias būtų, ] 
prieš išnaudojimą nieko nereiš
kia. Tuo tarpu daug yra to
kių darbininkų, kurie priklau-i T 
symą prie organizacijos skaitei

STOUGHTON, MASS.
• V

29 d. birželio, Lyros Choro 
piknike, buvo renkamos aukos 
kovai prieš fašizmą S.L.A. Au
kojo sekanti: John Caspar 
$5.00 (norwoodietis draugas 
visuomet gausiai remia darbi- 

; po dolerį— 
_ , , , ĮA. Zaruba, K. Valma, A. P.
Juk pavienis asmuo, kad Taraška> j. Grybas; po 50c—

Kaž-kas pasidarė delegatui
pereitame

pamiršo 
pirminin- kokiu tai nuodėmingu darbu, 

jį titulavo nes priklausant reikia kovoti, 
prieš savo išnaudotojus.

P. Berukštis.
pirmesniame susirinkime: “po
nas pirmininkas ponas čar- 
na?” Bene seimo atskiri ko- 
kusai socialfašistų nuo fašis
tų bus į Džimą paveikę ? So
cialfašistai, sakosi, ėję prieš 
“taip man, dieve, padėk,” o 
Džimas už. Na, bet prieš pro- 
gresyvę sriovę—visi išvien. 
Progresyvė sriovė baisesnė už 
visus dievus ir už velnius.

27 d. birX numirė jauna 
moteris Ona Linonienė. Ji 
priklausė SLA. kuopon metus 
laiko. Po įsirašymui kuopon, 

- po 5 mėnesių pagimdė kūdikį. 
t O SLA. aplikacijų blankojei

Apskričių Išvažiavimas Pavyko
Darbininkų organizacijom ir 

pati gamta vėlina gero. Lie
pos 4-ta diena tikrai buvo ma
loni, kurioje įvyko A.L.D.L.D. 
ir L.D.S.A. Conn, apskričių iš
važiavimas. Į jį žmonių suva
žiavo iš visur, ir mūsų kores
pondentui rūpėjo su tais toli
mų vietų draugais susipažinti, 

e Į bet, ant nelaimės, nebeturėjo 
aiškiai yra pasakyta, kad “neš- progos. Tad išanksto rašyda- 
čios aplikantės nepriimamos j imi sakėme, kad žmonių bus 
SLA. iki šešių (6) savaičių po daug ir mūsų jieapsirikta. 
palagui.” Nejaugi šio daly
ko nežino nė kuopos valdyba, janti sandariečiai irgi buvo su- 
nė kvotėjas kuopos daktaras,Jsiruošę savo išvažiavimėlį arti 
nė Centras ? 
rinkime raportuota, kad už'minėlis 
nabašninkę laukiama iš Cent- buvo skromnesnis už mūsiškį, 
ro pomirtinės. | Nėra nei dyvų, kad jų įta-

Taisyklių prižiūrėtojai, pil- ka puola, nes žmones kas kart 
dytojai, kur jūs dingot? Į vis labiau iš jų darbų juos ge

riau pažįsta, kas jie per vieni, į 
už tai juos ir neremia. Ypa-’ 
tingai dabar, kuomet jie ne-! 
žmoniškai pasielgė S.L.A. sei
me su pažangiaisiais delega
tais, ir tokie, kaip J. Mikalaus
kas, bankrutuodami < nunešė 
žmonių sunkiai uždirbtus cen
tus. Kiekvienam geriausia pa
moka.

Keleiviniai fašistai irgi jiems 
padeda. Juodina ne tik atski-

Tame SLA. kuopos susirin
kime, kada buvo rinkti dele
gatai į seimą, 1 d. baląndžio, 

Kfin. sekr. Bučinskas pasakė, 
kad kuopoje suspenduotų na
rių nėra. O už mėnesio laiko 
pranešė, kad du nariAi išbrau
kiami iš kuopos uz neužsimo- 
kėjimą mokesnių per 6 mėne
sius. Dabar, praėjus trims 
mėnesiams, vėl pranešė, kad 
išbraukiami du nariai 
reiškia, kad ir šie i 
braukimo nariai aname susi-(kas paiso? 
rinkime, kada buvo delegatų (jų klausyti, tai social-fašistai 
rinkimas, turėjo būti suspen- nors pletkininkavimo amatą 
duotais* bet mūsų “gabusis” j pasirinko. Tas jiems ir pri- 
sekretoris, kuris už dyką ne- *’**'Vo *Q,‘ 
turi tikslo ko slėpti ar meluo
ti, tų keturių narių suspen
davimus slėpė net taip ilgai, 
kol tuos narius prisiėjo iš
braukti. Esant kuopoje Šito
kiems dalykams, kas Šiandien 

’yra tikras kiek tikrenybėje 
narių yra suspenduotų ir kiek 
išbrauktų be paskelbimo?

SLA, kuopos delegatai mūsų

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NĄ, nTūliūdi- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS P AS t

pys; su smulkiomis viso 
Visiems aukojusiems 
ačiū.

Kadangi S.L.A. kovoj 
fašistus bus renkama ; 
kiekvienoj kolonijoj, 
daugelis sakė, kad: 
auką atiduosiu savo kolonijos 
varde ir susirinkime.”

Lyros Choro piknikas buvo 
gražus.
vo, bet apie pikniko progra 
mą parašys vietiniai fyrieciai.

J. Grybas.

A.P.L.A. CENTRO PIK
NIKAS

A.P.L.A. Centro piknikas 
įvyks 13 d. liepos, Amšiejaus 
farmoj, McKees Rocks, Pa. Ir 
reikia pasakyti, kad dar nie
kad lietuviai nebuvo taip su-

tinka, tai panašūs 'klerikalų 1 
davatkoms.

Išvažiavime programa prą-; 
dėta vėlokai. Waterburieciu 
Vilijos Choras, po '.vadovystėj 
jaunos vedėjos A. Rasimavičiū-į 
tės, sudainavo tris ‘.daineles.! 
Po tam kalbėjo d. R. Mizarąf 
apie S;L.A. 36-tą seimą, ’buVU-1’- 
si Chicagoje; E. Taft, ILD org. 
15-to distrikto, kalbėjo apie 
politiniu kalinių gelbėjimo rei-

Susivienijimo Gynimo 
Fondo Komitetas ir 

Antrašas
SLA 36-tas Seimas 

(laikytas 'Mildažio svetai- 
rišjį), kaip žinoma, įkūrė 
fdfidį’koVai bu SLA uzur- 
į>atoriais. . Fondo atsišau
kimas ^ilpo mūsų spaudo
je. Reikia Jis visais gali
ntais i badais'paremti. Ku
rios SLA kūopos tūri ižde 
pinigų — paaukok it kiek 
galite. Pavieniai nariai ir 
nenariai taipgi kviečiami 
paremti.

Fondo komitete yra se
kami asmenys:

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

■ J. K. ^ŠaEkifinas, Ižd.
čekius arba paštų pini

gų perlaidas i(mqney or
derius) reikia išrašyti J. 
K.jšarkiftno vardu, o siųs
ti šdkretoHui, įcurio ant
rašas seka.: .A.'Yuris, 4401 
So. St. Louis Ave.. Chi
cago, Ill.

pikniką pasiekti 
neturi automobi

lių, gatvekariais. Tik nusi-’ penktadienį, 11 d. liepos, U- 
pirkite taip vadinamą “Sun-'krainų svetainėje, 302 Bat- 
day pasą” už 40 centų, tai ga- hurst St. Pradžia 8 vai. vaka- 
lėsite nuvažiuoti ir parvažiuoti irę. Visi nariai' bei prijaučian

tieji toms organizacijoms ma
lonėkite atsilankyti laiku į su
sirinkimą. Taipgi įkviečiami vi
si nariai pąsimokėti narines 
duokles laiku.; ,

_ A ! Pranešu ALDLD. 162 kuo-
ir palei Wąbash stotį gausite į pos nariam, j'og del stokos lai- 
gatvekarį No. 23, 25 ir 26. (ko iš 162 kp. ir K. D.A. Ly- 
Nuvažiavus į .McKees Rocks, i gos Lietuvių skyriaus sekretor 
reikia išlipti palei P. C. Y. til-iriaus vietos rezignavau. Susi
mą ir paėjus pusę bloko pir-;rinkimas, išrinko naują sekre- 
myn, galima gauti “Moon (torių drg. Šamą Liadą. Visais 
Run” bus'ą, kurie važiuoja pro 
Amšiejaus farmą. Bušai va
žinėja kiekvieną pusvalandį.

Važiuojantiems automobi
liais, reikia važiuoti “Moon 
Run” keliu.

namo. Tokius pasus konduk
toriai gatvekariuose pardavi
nėja.

Kurie važiuosite iš kitų ko
lonijų, tai atvažiavę į Pitts-* 
burghą, paeikite Liberty Avė.

kuopos bei Apsigynimo Lygos 
reikalais kreipkitės pas naują 
sekretorių šiuo adresu: S. Lia- 
das, 633 QueeiXst., Toronto.

Buvęs šių org. ^Sekretorius, 
V. Straževičius.

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”
PARAŠĖ R. MIZARA .

Išleido Dienraštis “Lajsyė

prieš 
aukos
todėl 

aš savo '

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

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved 
Gold Medal Haar- /kND ^em Capsules”
ir gamta atsilygins. Visose vaistinėse tri
jų dydžių. Ieškoki- om te < GoId Medar
vardo dėžutėse. Ne- imkite kitokių.

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 Stebuklai 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
----------------------------------------------------------- y

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 kopijų, duosime po
10 čentų už kopiją. Kurie kartu su užsakymais prisius 
ir mokestį, tien. nerokuosime persiuntimo kaštų. Būkite 

4 olr i oi 11 4 4 zx n r/»v» nlznnli’ Irnviii c»n nrĮnn IriTV^n i fekonomiški, siųskite užmokestį kartu su užsakymais.
L-------------------------------------------------------- --------------------

Tuojaųs 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 rpkyti.

Jurgine draugystė, Union City, Conn., 
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. 
senai JOHN’S Cigarus užlaiko, nes CigaraiJ., 269 Second St., nuo 

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

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

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

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

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

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Arenae) 
MASPETH, L. I„ N. Y. 
Telephone, Juniper ®7#6

151 Metropolitan Ąve. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas

‘No.,

Miestas _
\ •

„Street or Avenue
* State--------- -



F

sas.George

lie-

aulinius, 54-07—64th Lane. Pra- į PARSIDUODA 11 kambarių namas,

PA.HEŠKO.HMAI DARBA ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Cas-

Telephone: Stagg 4409

SPORTAS

DR. H. MENDLOWITZ

duos ir platų raportą iš daly- Broadway,
train’mn Ir ni "AA i r* c 4- rx _ ___ * ’

Tek, 0783 Stagg

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
R.

N.

Komisija.
(161-163)

PHONE 
Stagg 
5043

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

vavimo konferencijoj Miesto 
Centralinio Komiteto, Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

mais.
Smėlingas ir jo manadžeris

• balzamuoja ir laidoja numirusiu 
tnt visokių kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. •

PARSIDUODA kendžių Storas: biz
nis įdirbtas ii’ gera proga pirkti. 

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

vakarė, “Laisvės”
įvyksta mėnesinis

17-tos kumpos

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I.
1,233

savo profesiją. ' Pirmiaus antrašas 
Berry St. Dabar mano antrašas:

Apsigynimui va- 
kovotojus iš kalė-

ige Įninkąs. 1______________
.J Cotter Butte Kasyklų Kompa
nijos, jis su savo broliu ir ki- 

Darbojtais keliais sėbrais išviliojo

lygiai 
West

PAJ1EŠKAU buvusios draugės Sofi
jos Lapurkiūtės, Varėnos mieste

lio, Vilniaus rėdybos. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote, malonėkit 
pranešti, būsiu dėkinga. C. A. 
Brusgiūte, 4833 Cooper Ave., Det
roit, Mich. (160-161)

tris 
darbininkus: Barcelo, Martine- 
zą ir Estradą už tai, kad jie

PARSIDUODA Great Necke bučemė 
ir grosernė, biznis gerai įdirbtas, 

lietuvių apgyventoj vietoj. Jeigu no- 
y 

bizni. 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-?

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN N V

-tą vai. vakare. Visi nariai at- 
turime svarbių reikalų apkal-

Sekr. O. Cibulskienė.
(161-162)

Iš Vokietijos pranešama, 
kad trys tenaitiniai daktarai 
uždraudžią šmelingui kumš- 

Ge- čiuotis dar per kokius tris mė-
• ! ■__ •___ __ X.

PARSIDUODA kendžių krautuvė ir 
sykiu automobilius, visai pigiai. 

Pardavimo priežastis—išvažiuoju į 
Lietuvą. Atsišaukit: Stanley Toto
raitis, 672 Driggs Ave., Brooklyn, 

, N .Y. Tel., Greenpoint/9396.
, 157-62

IŠRANDA VOJ IMAI 
PASIRANDAVOJA 4 kambariai.

Yra pečius, maudynė, boileris, ge- 
Randa nebrangi. Galima at

eiti susitarti. Atsišaukite: 281 Stagg 
St. (ground floor), Brooklyn, N. Y. 

159-64

PAJIEŠKAU Broniaus Adoma
Palėpių kaimo, Ariogalos 

čiaus, Kėdainių apskričio, 
atsišaukti arba kas žinote, 
kit. John Rainys, 1(0 W. 
son St., Philadelphia, Pa.

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju 

buvo 271

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius prie 6 
šeimynų namo. Kreipkitės po No. 
252 Jackson St., Brooklyn, N. Y.

taipgi 4 kambariai yarde. Yra 
steam heat, elektra, parquet florai, 
visas formšiuotas ir užimtas įna
miais. Jeigu 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 grosernė ir delikates- 

sen, biznis įdirbtas ‘ir gera proga 
pigiai pirkti. Prie storo*yra 3 kam
bariai. Kreipkitės po No. 106 Ten 
Evck St., Brooklyn, N.Y.

(160-162)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA apredalų krautuvė 

dry goods store). Geras biznis, 
geroj vietoj ir gera proga pirkti. 
Pasinaudokite proga tuojau. A. Ber-

1 zetes, 449 Middle Neck Rd., Great 
Neck, N. Y.

jus, darbininkų organizuoto- 
jus.

2220 Avenue J Brooklyn, N. Y.
Tel.: Midwood 6261

I'elephone, Greenpoint 2820J. GARŠVA

"" Teisėjas Ewald NusukęsVIETOS ŽINIOS— — - — Miesto teisėjas Ge<
—■■■.................... į ’r,-,-,!,-...................... .... ■'" ii"'" h' i1 Ewald tapo įkaitintas

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin

kimas bus1 penktadienį, 11 d. liepos, 
pas Fr'J nn T—- T' - - 
džia 
eikit, 
bėti.

lanciaus, 
vals- . - - - .

Meldžiu i1'1’ i?3'1 P,rkti su namu arba vieną 
praneš- 
Thomp-

(160-161)

J. LeVANDA 
(Levandauskas) ■ 

GRABORIUS 
(Undertaker)

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

Ateities Žiedo Jaunuolių Draugi- 
1' • i' jėlę rengia linksmą išvažiavimą ne- 

Ewald tapo įkaitintas federa-1 dėlioj, 13-tą d. liepos, Forest Parke, 
lipi o-rand džiūrpi knin šmn- Bus gera dainuos Aidopej gi ana aziurej, Kaip smu- Choras> bus skanių< užkandžių ir 
igelmnkas. Kaipo direktorius minkštų gėrimų. Kviečiame visus 

., atsilankyti.

BrMBmHI

Puslapis Šeštas LAISVE

Demonstracija Vyriškų 
Drabužių Darbininkų

Šios savaitės šeštadienį, 
pos 12 d., bus vyriškų drabu
žių kriaučių demonstracija at
virame ore, Union Square aik
štėj, ties 15th St., New Yorke. 
Prasidės 11-tą vai. dieną. De
monstruos prieš uždarbių ka
pojimus, kompaničnu s peror
ganizavimus, skubinimą darbe 
ir prieš bedarbę. Visi vyriš
kų drabužių darbininkai turi 
būti demonstracijoj. Ten iš
girs ne tik, ką bosai daro, bet 
ir ką jie planuoja toliau dary
ki, maudami rūbų darbininkus 
į vis sunkesnį jungą; ten atsi
lankę nuodugniau sužinos ir 
ką darbininkai turi daryt, kad 
atsispirt prieš skaudinamą iš- bo Unijų Vienybės Tarybos.

Tuo pačiu žygiu reikalauja
ma, kad kiekviena unija ir ly
ga išrinktų komisiją, suside
dančią iš trijų narių, reika
lams Vienybės Tarybos pikni
ko, 
rinkti šiandien vakare, 
8-tą vai., po num. 13 
17th St., New Yorke.

naudojimą.
Demonstraciją šaukia Ada

tos Darbų Industrinė Unija.
--------------------------------4-------

Būtų Nuodėme Praleisti 
Šį Vakarą Susirinkimą 
17-tos Kp. T. Darb. Apsig.

17-ta kuopa Tarptautinio’ 
Darbininkų Apsigynimo, trum
pai pasakius, buvo nedovano
tinai apsileidus, ypatingai ke
lis paskutinius mėnesius. Į 
mėnesinius jos susirinkimus 
gal tiktai vienas iš kiekvienų 
penkių narių tesilankė.

Tai :labai keistas, beveik 
nesuprantamas a p s n ūdimas, 
labiausia dabar, kada buržua
zija taip išėlo p’ersekioti, kriu- 
šinti ir net tiesioginiai žudyti 
kovingesnius darbininkus.

Ko laukia tie apsnūdėliail 
mūsų kuopos nariai, kad ner 
paslenka net vieną sykį peri 
mėnesį ateit į susirinkimą, kuo-1 
met mūsų draugų kovotojų 
kraujai taškomi ir kalėjimai 
užkemšami geriausiais mūsų 
klases kareiviais? Argi tie 
kovotojai neužsitarnauja nei 
tiek, kad bent į susirinkimą at-j 
eitumėte, duokles užsimokėtu
mėte ir nors tuom skatiku pa
teisėtumėte Tarpt autiniam 
Darbininkų 
duoti inūsų 
jimų ?

Šiandien 
svetainėje 
susirinkimas 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo. Visi, kurie šį prane
šimą'matysite, būtinai susirin- 
kitč, ir atsiveskite bei atsi
tempkite savo pažįstamųs na- 
rius, kurie buvo užmiršę apie 
šią organizaciją; traukite į su
sirinkimą ir kitus darbininkus 
prirašymui prie Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo.

Ši vakarą susirinkime, be ki
tų dalykų, mūsų delegatas iš-

Kalėjimas už Protestą 
Prieš Šmeižiantį Judi

New Yorke areštavo

Trečiadienis, Liepos $

Telephone, Stagg 9910LORIMER RESTAURANT
Lietuvių ValgyklaReikalais Darbo Unijy 

Vienybės Tarybos
Didžiojo New Yorko

Unijų Vienybės Taryba turi bent pusę miliono dolerių, per
savo konferenciją ketvirtadie
nį, liepos 10 d., 7:45 vai. va
kare, po num. 13 West 17th 
St., • New ^Yorke. Vyriausias 
klausimas, po raportų, bus: 
“Kodėl organizacijos, iš kurių 
susideda Lyga, neišpildo nau
jų narių kvotos?” Atsakant 
į tą klausimą, bus išdirbta pla
nai panaujintam smarkesniam 
vajui už gavimą paskirto skai
čiaus naujų narių.

Bus reikalaujama, kad iš
rinktų naujus delegatus tos 
unijos ir lygos, kurių' delega
tai apleido du jnitingus Dar-

pardavinėjimą menkos vertės 
arba beverčių šėrų,v kuriems 
kostumerius rinko ir per laiš
kus ir tiesioginiai.

Federalis prokuroras Tuttle 
sakosi turįs laiškus, kuriuos 
įvairūs augšti politikieriai siun
tė teisėjui Ewaldui, raminda
mi jį, kad nebijotų teisminės 
bausmės už tą gešeftą.

Grafterių ir štnugelninkų 
teisėjų sąrašas, kaip matome, 
eina ilgyn. Prie Mancusų, Vi
talių, Vause’ų teisdarystės me- 
klerių prisideda Ewaldas; o 
kiek dar yra kitų? ;

Vis tai kapitalistinės teisda
rystės šulai, kurie, begindami 
“tvarką,” grūdžia kalėjimai! 
streikierius, demon strantus, 
protestuojančius bedarbius, da
lyvius darbininkiškų mitingų, 

Tos komisijos turi susi- komunistinių lapelių dalinto-

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINA 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUJ
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. y.

Raudonoji Vėl 
me.

Dar Apie Ind?
Privalom Veik 

zaciniai.
Kaune ir Klai
Pruseika Bus]

Rašo P et

L.D.S.A. Ill Kuopos Narėms
L.D.S.A. 1 U-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 
svarbių; .reikalų, s Taipgi reikės iš
rinkti/ delegatės į rajono konferen
ciją. “

Misevičienė.
(160-161)

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X\Svindulių Diagnoze 
)Gazo Anestetiką

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

tik susitarus. ,•

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušamo Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens. ' ' ' z x , 
229-231 LEONARD ST„

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Raudonoji vėlia 
Amerikos Civilių 
ja pasiėmė varyt 
ta Stronberg, byli 
kaip, žinoma, p< 
tapo nusmerkta 
kalėti tik todėl, 1 
lusi raudoną i 
kempėje, Los Anj 
valstijos valdovai 
įstatymą prieš r; 
liavos iškabinimą 
šai. Byla bus ve 
fomijos augsčiau. 
ten nebus laimėta 
si į J. V. augščia

Visiems Darbininkams 
Privaloma Pareiga

Centras Tarptautinio 
bininkų Apsigynimo nusiskun
džia, kad jo iždas ištuštėjo 
ir skolos vis auga. Iš antros 
pusės, auga ir skaičius politi
nių kalinių, kuriuos ta organi
zacija teismuose apgina ir 
gelbsti šiaip visokiais būdais.

Penki darbininkai Pennsyl- 
vanijoj areštuoti ir prieš juos 
užvesta aštrios bylos, kaip 
prieš “sukilėlius”; vadai 
Scrantono angliakasių streiko 

i sumesti į kalėjimą. Anna 
Burlack Camdene, N. J., areš
tuota už dalyvavimą masinia
me' darbininkų mitinge, ir jai 
gręsia 10 metų kalėjimo. Prieš 
ją pačią ir kitus penkis dar- 

i bininkų organizatorius Geor-

Daugiausia Susižeidžia 
Beisbolininkų.

Į New Yorko Fidelity ir 
Dar- ualty Apdraudos Kompanija 

praneša, jog bėgyje pastarųjų 
dvylikos mėnesių, bežaidžiant 
beisbolą, buvo 807 rimtesni 
susižeidimai, už kuriuos žai
dėjai reikalavo apdraudos pi
nigų ; sunkiajame gi sporte, 
kumštynėse ir ristynėse, pa
duodama tiktai 287 rimtesni 
atsitikimai sužeidimų; čiūžinė- 
jime—231, golfe—164.

Nufotografuoju Ir 
numaliavoja vibo- 
k i u s paveikslui 
Įvairiomii b p a 1- 
vomia. Atnaujina 
lenui ir krajavui 
ir sudaro iu 
amerikoniškai!.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkite! šiuo 
adreiu:

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Notary 
Public

Raudonoji vėlia 
nai yra peiliu po 
kos darbininkų 
Daugelyj vietų ] 
ją įstatymai. K 
buožė esti įstatyn 
ji vėliava neleidi 
Tačiaus, ten, kt 
moka suorganizuc 
bininkų mases j 
stracijas, policija 
imti raudonąją v 
šiai tkelis sykius t 
ko darbininkų d(

Mirė Kaz. Latvenas
Kazimieras Latvėnas mirė 

6 d. liepos Kings County li- 
gonbutyj. Pašarvotas pas J. 
Levandauską, 107 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Laidotuvės 
bus 9 d. liepos po pietų, Aly- 

Igia valstijoj nuo seniau suda- vų kalno kapinėse, Maspethe, 
ryta mirties byla, kaip prieš 
“sukilėlius.” Sunku būtų ir 
suminėti visas naujas bylas 
prieš darbininkų klasės kovo
tojus.

Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui, todėl, reikia kuo 
greičiausios finansinės para
mos. Vienas tam būdas yra 
dalyvauti tos organizacijos 
ekskursijoj, kuri plauks į 
Hook kalnus, liepos 20 d., sek
madienį. Dalyvavimas toj 

.'ekskursijoj turi rūpėti kiekvie
nai darbininkiškai organizaci
jai; jis privalo būt svarsto
mas visuose mūsų susirinki
muose.

Pasirūpinkite tikietais iš
anksto; kreipkitės į Interna-į 
tional Labor Defense, 

, Room 410, 
York City.

L. I. Prašome laidotuvėse da-' 
lyvauti visus jo buvusius drau
gus. ! ; f

Laidotuvėmis rūpinasi grA- 
borius J. Levandauskas (J. 
LeVanda).

Tel„ Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridgd Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: ‘ 

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

A./ RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
^UNDERTAKER!

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo bedaro. I 
daras dieną ir naktį, 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y. ,

uci niunka oxKAA” 
Mano ofisas at- ■

■ naktį.' Darfhį r

SLA. didžiumo 
rinkto seimo pild 
prieš gegužininki 
kšino užsibaigs 
mis. Mes kol 
kaip ji užsibaigs 
nėra tiek svarbu. 
gai perdaug remi 
akcijos—kl y s ta. 
kad Šių dienų 
teismai stovi pusi 
priešų. Tiesa, š: 
nebus keliamas <i 
kapitalistų, bet t 
didžiumoje palail 
naudoja, kad ir k 
ringai, policiją ii

ŽODIS NUO DR. MfflDLOWITZ
1

“MONKIŲ BIZNIS”
Philadelphijos dienraštis 

“Record” gana atvirai pasako, 
kad dabartinės kumštynės ir 
ristynės yra “monkių biznis;” 
pats pasižada ir kitus laikraš
čius ragina nespausdinti jokių i 
blofų išanksto apie rengiamasi 

799 į kumštynes bei ristynės, o'tik-; 
New tai paduoti, kaip trumpą ži

nią, kada jos įvyks.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Gr/ny Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais nęužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti Sugrąžint natural J 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

Na, ir kas toki 
indžionkšino neišc 
siškai, mažas daį 
bylos, pačios Susi 
vos tarpe fašistų 
jis juk nepanaikii 
dien turime dvi p 
rybas, du centru: 
reakcionierių. SLj 
bininkai ir visi pi 
gentai bei bizniei 
vėjo mūsų pusėj< 
vės. Negavus ip< 
eita prie kitų 1 
Indžionkšinas, faj 
išrištų (jei mes : 
paties klausimo, 1 
ti Susivienijimą, 
prisieitų vesti tol

Du Pataisos Biuro Vadai
Kaipo Žulikai

Eileen S. Coughlinienė, 
neralio Pataisos Biuro pirmi- nesiūs. Sako, būk žemas šar- 
ninkė padėjėja, kaltinama už kjb smūgis Smėlingą taip su- 
įvairias dabar tardomas šule- žeidęs, kad jam reikią ilgoko 
rystes, jautėsi priversta pasi- laiko atsitaisypiui.
traukti iš tos vietos. Vyriau-] '..Bet 'už 10 minučių po to i 
sias buvęs to biuro galva E. smūgio New , York o stadiume1 
J. Cooley buvo priverstas ba- Smėlingas juokavo, kaip niė- 
landžio mėnesį rezignuoti, ; ko nebuvę, ir visai nesiskundė 
kuomet jis liko įkalintas už jokiais .sųžeidiniais bei skaus- 
graftą valstijos iždo pinigų.

Pataisos Biuras pasižymėjo

k zą ir Estradą už tai, kad jie 
pikieiavo judamųjų paveikslų

. teatrą, kur rodoma judis “Un- 
dėr the Texas Moon.” Tame 
Rudyje yra teršiami ir nieki- 
rtami meksikiečių bei ispanų 
kilmės darbininkai. , , , . . v , ...

Ant didelių plakatų, kuriuos šnipinėjimais darbininkų vei-. Jacobs, matčmai, atranda, kad 
pikietuodami nešiojo Bakęelo, 
Martinez ir Estrada, buvo pa
rašai, protestuojanti prieš tokį 
purviną amerikinį patriotizmą.

tlž tai Barcelo laikomas po 
$1,000 parankos, o Martinez 
ir Estrada po $500 kiekvienas 
iki tolesnio teismo.

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir geniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti .daktarų 
receptus, ii; užtikrinarn, kad sudėtinės šių re- 

. ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 
tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue ( Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat;' Tel., Greenpoint 2017-2360-3514
Įškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit karti su užsakymu

V

Išvada, vadinas 
pažangieji nariai 
kinti gyveniman 1 
mo (laikyto M f 
nėję) nutarimus, 
sais galimais būd 
ją pild. tarybą, 
trinti kovą’prieš 
kime daugiau 
darbuokimės, ku 
SLA. narys būtų 
su reakcininkų n 
bais. Juo daugi: 
bus narių, juo k 
čiau ir lengviau 
gališkose instanc

LITTLE THEATRE 
2222 Market SfM Philadelphia, Pa. 

SOVKINO 
“CAIN & ARTEM”> ■ ♦

Paraškė Maxim Gorki
Padaryta U. S .S.

Galinga tikrenybės drama.
... pasirodo, kad tai yra įspūdin
giausias, gyvas, tylus ir platus savo 
rūšies paveikslas.'—N. Y. Sun.

kėjų, yjjač gi buvo atkreiptas'judamaisiais paveikslais ir ki
tais galais jiedu daugiau pasi
pelnys, negu kad galėtų pasi
pelnyti, jeigu Smėlingas stotų 
į panaujintą kovą su Šarkiu 
ateinantį rugsėjo mėnesį. To
dėl išradinėja įvairias priežas
tis, kad nestatyt į pavojų čam- 
pionatą, kuris buvo taip keis
tai “laimėtas.” Tai yra tęsi-, 
mas to paties “rrionkių biznio,” 
kurio dalyvis buvo ir Šarkis 
pastarose savo kumštynėse su 
Smėlingu.

prieš komunistinius \ vaikus 
viešose mokyklose.

Tie ponai ir ponios komuns- 
tinį judėjimą vadino “krimina- 
lizmu,” “pavojum civilizaci
jai,” o. jie patys, žiūrėkite, kdr 
atsidūrė.

Paspaudus Rankeną, Eina 
Troškinanti Gazai

Tūlas 13 metų berniukas 
P. Rosowo krautuvėje,
Fulton St., Brooklyne, paspau
dė vieną rankeną, ir tuojaus 
krautuvė prisipildė troškinan
čiais, ašaras iššaukiančiais ga- 
zais. Tai buvo įtaisas, taiko
mas pritroškinimui plėšikų1; o 
gal būt, svarbiausiai streikie-
rių

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 

“LAISVĘ” ELIZABETH, 

B. Figens, 221 Second St. 

Mickus, 278 Second St. 
pas Singerj. ■ į

S.
Ir

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

linksma pasimatyti.
Ktirie dar nepažįstate mūs, tai 

del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti. ,

J. ir O. VAIGINIS 
214 Perry Avė., Maspetli, N. Y 

1 1 i 1 H I . n

Tarpe Kauno 
Klaipėdos autonc 
vėl iškilo konflik 
pu delei degtukų 
tuvoj. Pasak ‘ 
diečiai nepripažį 
lio, kurį atidavė 
dų trustui. Jie : 
nopolis apima ti 
ne Klaipėdą, ku 
nominiai. Iš : 
kilti gaisras. Pa 
ilgiau Klaipėda 
valdžios žinioje, 
nuo Lietuvos.

Girdėjau, kad 
rengs prakalbų 
Pruseikai, kuris 
už kokios poros 
kalinga prakalbi 
sinti ir sutrauk 
Šiuo tarpu klausi 
svarbių kiekvic
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