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Darbininkai Visų šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimčsite, Tik Re

težius, o Islaimesite Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio

Raudonoji vėliava vėl teisme. 
Amerikos Civilių Laisvių Uni
ja pasiėmė varyti pirmyn Yet- 
ta Stronberg, bylą. Ta draugė, 
kaip žinoma, pereitais metais 
tapo nusmerkta ilgiem metam 
kalėti tik todėl, kad laikė iškė
lusi raudoną vėliavą vaikų 
kempėje, Los Angeles, Cal. To-s 
valstijos valdovai turi padarę 
įstatymą prieš raudonosios vė
liavos iškabinimą bile-Kur vie
šai. Byla bus vedama ikL Cali- 
fomijos augščiausio teismo. Jei 
ten nebus laimėta—bus kreipta
si į J. V. augščiausią teismą.

Kiek Jie Sušluoja Žmonių 
Sudėtų Pinigėlių!

PARYŽIUS — Deauvillės 
kurortų gemblerystės užlai- 
kytojai pereitais metais pa
darė gryno pelno 5,713,663 
frankus. Tai vis iš visokių 
šmugelninkų surinkti pini
gai, kuriuos anie išplėšia iš 
darbininkų.

Gubernatorius Young Atsisakė Paleisti iš 
Kalėjimo Mooney ir Billings; 
Pilotiškai Nusiplovė Rankas

Jis Sakosi Remiąs Savo Žygius Augščiūusiojo Valstijos 
Teismo Pareiškimu; tik Darbininku Veikimas Išliuosuos

Bedarbių Skaičius Anglijoj 
Vis Auga ir Auga

LONDONAS.— Britani
jos darbo ministeris pareiš
kė, kad birželio mėn. 30 d., 
1930, išviso Anglijoj bedar
bių buvę 1,890,600. Tai yra 
75,253 asmenim daugiau, ne
gu savaitė atgal ir 748,218 
daugiau, negu metai laiko

Atlantos Kalėjime Sėdėjusieji Darbininkai 
Paleisti iš Kalėjimo po Bėla; Teismas 

Nukeltas ant Rudens

Raudonoji vėliava jau nuo se
nai yra peiliu po kaklu Ameri
kos darbininkų išnaudotojams. f 
Daugelyj vietų pravesta prieš 
ją įstatymai. Kitur policijos 
buožė esti įstatymu ir raudono
ji vėliava neleidžiama iškelti. 
Tačiaus, ten, kur darbininkai 
moka suorganizuoti dideles dar
bininkų mases į gatvtų^dfcmon- 
stracijas, policija nedrįsta) at
imti raudonąją vėliavą. Pana
šiai kelis sykius buvo New Yor- 
ko darbininkų demonstracijose.

Nauja Ryžių Rūšis Amerikoje 
Būsianti Geresnė, negu 
Chinijos

STUTTGART, Ark.—Ar- 
kansaso valstijoje pradėta 
auklėti nauja ryžių rūšis, 
kuri, sakoma, yra geresnė, 
nei chiniečių. Auginimas 
ryžių daroma maždaug pa
našiai, kaip Chinijoj, tik, 
suprantama, 
ma

čia naudoj a- 
moderniški įrankiai.

IŠ LIETUVOSSLA. didžiumos legaliai iš
rinkto seimo pild. tarybos byla 
prieš gegužininkus del Jndžion- 
kšino užsibaigs šiomis dieno
mis. Mes kol kas nežinome, 
kaip ji užsibaigs. Bet tai ir. 
nėra tiek svarbu. Kurie- drazv- |Baugmandžio ir Jazdaus.ko 
gai perdaug remiasi ant tegalės i tvartas ir laidarys SU in- 
akcijos—klysta. Jie pamiršta, ventorium Čeponių kaimo, 
kad šių dienų kapitalistiniai Qruz(]žių v> ge į0 sudegė 
priešų. Tiesa, šičia klausimas 3 ^aules ir 2 veršiai Niios- 
nebus keliamas darbininkų ir tolių padaryta apie 6,000 lt. 
kapitalistų, bet teismai vistiek Turtas neapdraustas, 
didžiumoje palaiko t!uos, kurie;
naudoja, kad ir labiaukiat netei- 

. singai, policiją ir mušeikas.

Nežinia del kurios prie
žasties kilus gaisrui sudegė

SACRAMENTO, Cal. — 
Californijos gubernatorius 
Young padarė savo pareiš
kimą reikale Tamo Mooney 
ir Warren K.’Billings, ku
riuodu kapitalistai įkišo į 
kalėjinią 191(7 metais už or
ganizavimą / darbininkų į 
darbo unijas.

Kaip‘žinoma šitiedu vy
rai buvo apkaltinti ne tie
sioginiai už organizavimą 
darbininkų, bet neva už me
timą bombos į militaristų 
parodą, nuo kurios krito ke
letas asmenų.

Mooney ir Billings buvo 
nusmerkti mirti, bet griež
tas ir didelis protestas viso 
pasaulio darbininkų juos 
išgelbėjo nuo elektros kė
dės: mirtis tapo pakeista 
amžinu kalėjimu.

liūs ir aiškintų darbininkų 
miniom tą išnaudotojų su
moksią, del’ei kurio jiedu 
buvo kankinami veik pen- 
kioliką meth.

Tik darbininkų stiprus 
masinis veikimas išreika
laus laisvę Mooney ir Bil
lings. Prie to Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas 
šaukia visus alginius 
gus.

Mažiau Siunčia Pinigų į 
Europą Giminėm ir 
Pažįstamiem

ver-

Paskutinė Karietėlė 
Atsidūrė Muzėjuj

Carr, Powers, Dalton Išliuosuoti Ačiū Darbininkų Masi
niam Reikalavimui ir Protestam, Kurie Smarkiai pavei

kė į Reakcininkus ,;;įb
starieji du juodveidži&L • 
Burlack ir juodveidžiai dar
bininkai išleisti iš kalėjimo 
kiek tiek anksčiau, o aituos , 
pirmuosius tris—tik perei
tą antradienį teišleido.

Kapitalistinių laikraščių 
reporteriai mano, kad vals
tijos valdininkai- nebandys 
primesti kaltinamiesiems 
minties bausmės todėl, kad 
perdaug visoj šalyj prasidė
jo darbininkų bruzdėjimas 
prieš tai. Be to, bma tapo 
sumažinta ir teismas nukel
tas net ant rudens.

Tačiaus darbininkai ne
privalo apsigauti: jie turi 
darbuotis taip, kad nekalti 
darbininkai nebūtų nužudy
ti ir kad jie net nebūtų įka
linti, nes jie nėra nieku 
prasižengę.

ATLANTA, Ga.— Pasku
tiniai trys darbininkai tapo 
išleisti po bėla iš Atlantos 
kalėjimo, kur jie sėdėjo il
gą laiką. Kaip žinoma,, jie 
buvo suareštuoti ir apkal
tinti sulyg civilio karo lai
ku išleisto prieš sukilimą 
įstatymo. Jiems grūmoja 
mirties bausmė, nes valdžios 
autoritetai sakė, kad šitie 
darbininkai “raginę ■ prie 
sukilimo”, nors ištikimųjų jų 
vienatiniu nusikaltimu bu
vo, kad dalino lapelius,

GENEVA.— Tautų 
jungos apskaičiavimu, 
taraisiais penkeriais metais 
Amerikoje gyveną europie
čiai imigrantai 25 nuoš. ma
žiau pinigų pasiuntė namiš
kiams, negu pirmiau. Ir 
tas siuntimas vis labiau ma
žėja.

1928 metais Europos emi- šaukiančius darbininkus į 
grantai J. V. siuntė savo masinį darbininkų mitingą

pas-

FRANKFORT-am-Main.-,
Pereitą trečiadienį čionai giminėm bei pažįstamiem ir bandė kalbėti jame.
buvo pasiųsta į muziejų ($217,000,000. Iš Argentinos II— _ ------ 1------
paskutinė pasažierinė ark- ^uvo susiųsta—$30,000,000. šeši darbininkai: M. H. Po
lio vežama karietėlė (cab). iš Kanados—$20,000,000. wers, Joe Carr, Mary Dal-

buvo pasiųsta į muziejų ($217,000,000. Iš Argentinos Išviso buvo suareštuota

4 J u- Ji buvo apkaišyta gėlėm. Sunkėjant gyvenimo są- ton, Anna Burlack, Henry
1 er “Į ve • — "°v- ir susirinko' nemažai pilie- lygom, Amerikos imigran- Storey ir Gilmer Brady. Pa
stų dalykai issiaiskino ,gių palyd6ti. Automobiliai' tai vis mažiau ir mažiau pi- - ---- ...metų

taip, kad nei Mooney, nei 
Billings nėra kalti už meti- 
mą bombos.
liudijusieji prieš juodu teis-

su gazoliną išvayė arklius nigų susiusią' ateityje. Be 
r—j-t,.11 vir pasažierinius vežimus. to, reikia, nepamiršti, kad 
LiuammKai, Mažaį Vokietijos mjestuo-. šiuo tarpu mažiau europie-

i ------------- HUUlJU.icų juvuu se m į šiandien karietų>

Birželio 21—22 d. Maeins- i me, teisėjas, dzurymanai, ir | ,
kio Mykplo, ' gyv. Braškų ne^ _ prokuroras šiandien, 
kaimo, Skapiškio Vai., del paaiškėjus' dalykam, pripą-

N?’ įrv.^as teismas nežinom0s priežasties sude-įlįsta, kad tiedu^ žmonės_pa-
j gyvenamas nanlas ir!smerkti nekaltai; kad liūdi- 

ko-^virnas su ' buvusiu jame i niekai buvo papirkti'kapi- 
x--L--( Nuostoliu padaryta i talistų ir todėl melavo, o da- 

Tro-'bar savo melus atšaukia. 
|Tas pats teisėjas. Griffin 
keliolika sykių yra pareiš-

indžionkšino neišduos? Tai vi- Į _ 
siškai, mažas dalykas. Pačios 
bylos, pačios Susivienijime 1 
vos tarpe fašistų ir darbininkų .turtu, 
jis juk nepanaikins. Mes šian-Įapie 1000 litų 'sumai, 
dien turime dvi pildomąsias ta-ibgsiai buv0 neapdrausti, 
rybas, du centru: pažangiųjų ir 
reakcionierių. SLA. nariai dar
bininkai ir visi pažangūs inteli
gentai bei biznieriai, kaip sto- 1 
vėjo mūsų pusėje, taip ir sto
vės. Negavus indžionkšino, bus d< 3 Val. pravažiuodama

4- !e5ali-ų qu savo vyru traukiniu Rad- 
vihškio stot. pil. Ona Girs- 
tautienė 31 m. amž., paei
nanti iš Raseinių apskr., 
Kelmės v. Paeigalių dv. pa
sišalino iš vagono ir, trau
kiniui išeinant, mėgino įlipt 
į priešpaskutinį vagoną, bet 
nukrito ir papuolė po trau
kiniu. Girštautienei liko nu
pjautos viršum kelių abi ko
jos.

Traukinys Nupjovė Mote- į ^?s> Rad Mooney su Billings
1 riai Kojas 'yra nekaltai pasmerkti ir

Indžionkšinas, faktinai, juk ne- I 
išrištų (jei mes ir gautum jį) j 
paties klausimo, kas turi valdy
ti Susivienijimą. Byla vistiek 
prisieitų vesti tolyn vėliau.

Išvada, vadinasi, seka: SLA. 
pažangieji nariai privalo vy
kinti gyveniman SLA. 36-to sei
mo (laikyto Meldažio svetai
nėje) nutarimus. Jie turi vi
sais galimais būdais remti nau
ją pild. tarybą. Jie turi paaš
trinti kovą*prieŠ fašistus. Vei
kime daugiau organizaciniai; 
darbuokimės, kad* kiekvienas 

t SLA. narys būtų supažindintas 
-są reakcininkų niekšiškais dar
bais. Juo daugiau mūs pusėje 
bus narių, juo klausimas grei
čiau ir lengviau išsiris net le- 
gališkose instancijose.

j

Anti-Senptij Darbeliai 
Fašistų Rumunijoj

čių atvyksta į J. V. Gi nuo 
seniau gyveną imigrantai 
apsipranta ir pradeda. pa
miršti paliktuosius Eurępof 
je savo gimines bei drau-1

Pats Išsikasė Duobę ir Dabar; Piršto Bakštelėjimas Atidarė 
Joje Tapo Užkastas Ilgai Užmerktą Akį

BUKAREŠTAS.—Sudegė 
miestelis Borza, palikdamas 
3,000 gyventojų benamiais. 
300 namų tapo nušluota iki 
pat pamatų. Sakoma, ir 
žmonių gyvybių žuvo. Ka
dangi šis miestelis buvo ap
gyventas daugiausiai žy- 
dais, tai, spėjama, jog jį pa
degė anti-semitai.

DEŠIMTS ŽUVO KOVOJE 
Už ŽEMĘ

MILWAUKEE, Wis. — 
Francis Collins išsikasė sau 
duobę dar 1909 metais ir 
įsakė, kad jis ten būtų pa
laidotas. Šiomis dienomis 
jis numirė, turėdamas 103 
metus amžiaus. Jo prašy
mas buvo išpildytas ir.senio 
lavonas apkastas jo paties 
iškastoj duobėj, kuri, sako
ma, jam lėšavusi $4,000.

SIDNEY. Australija.
Stepas McCormack buvo su
gadinęs savo akį ir nematė 
ja per trisdešimts metų. Gy
dytojai ir visi, su kuriais 
Stepas kalbėjosi, buvo nu-:, 
stebinti jo akies esme ir rh'a- ’ 
nė, kad jau neverta net 
bandyti ją taisyti. Akį sū< . 
gadino šmotelis akmens, ku
riuo arklys spirdamas pa-, 
taikė. . *

Bet štai suranda Stepas, 
mediciną netikėtai: Jo drau
gas kažin kaip netyčia už
davė jam smarkiai į nema
tančią akį savo pirštu. Gal
voj Stepui ėmė ūžti ir į§r 
skaudėti. Po kelių minutų 
jis pradėjo sugadinta akimi 
matyti ir dabar ja mato;_, z

MEXICO CITY.—Iš Aut- 
lavguamajuato pranešama, 
kad ten valstiečiai pradėję 
kovą,už bendrą žemę: vieno 
kaimelio valstiečiai susipe
šė su kito ir pasekmės buvo 
tos, kad dešimts žmonių ta
po užmušta, o daugelis su
žeista.

KAUNAS.— Birželio 22 kad Jis 'dabar darbuosiąs jų 
lišliuosavimui.

Kuomet gub. Young buvo 
reikalautas paliuosuoti tuo
du kankiniu iš kalėjimo, tai 
jis, norėdamas pilotiškai 
nuplauti rankas, pasakė: 
Aš pavesiu šį klausimą riš
ti valstijos teismui ir sulyg 
jo rekomendacijos veiksiu.

Teismas, kaip žinoma, su
rado, kad Mooney ir Bil
lings “yra kalti” ir todėl ne
tiesioginiai rekomendavo 
gubernatoriui Young nepa-1 didėjo, 
leisti jų. Esą; jeigu jie pa
tys nemetė' bombos,, tai jie
du žiną, kas'ją:, metė. ‘ Tai 
yra: bjaurus ' žygis ir rodąs 
kapitalistų suokalbį laikyti 
nekaltus darbininkų vadus 
kalėjime amžihaiJ < ■ Aišku, 
Youngas pažymėjo,- kad jis 
negalįs kitaip. . elgtis,kaip' 
tik nurodymais augščiausio- 
jo valstijos teismo., ,

Be to, šitame klausime 
dar tarė feavo žodį ir kita 
reakcinė įstaiga, ,tai “baus
mių dovanojimo 
kuri nušnekėjo 
Youngui.

, Šiandien kiekvienam dar-1 Lumber. 
bininkui bus aišku, su kuo. Poughkėepsie, N. Y.

Fašistai “Protestuoja”

Profesorius Voronovas 
Apsigyveno Italijoj

STREIKAS

.KAUNAS— Saldutiškio 
lentpjūvės savinįnkas nesu
mokėjo savo ; darbininkams 
(apie 40 žmonių) algų. Del 
tos .priežasties pastarieji šio 
mėnesio 21 dieną sustreika
vo.- Paties savininko pasta-

Tarpe Kauno smetonlaižių.ir 
Klaipėdos autonominės valdžios 
vėl iškilo konfliktas, šiuo tar- ruoju laiku surasti mepavy- 
pu delei degtukų monopolio Lie- 
tuvoj. Pasak “Aido”, klaipė
diečiai nepripažįsta to monopo
lio, kurį atidavė Smetona šve
dų trustui. Jie sako: tasai mo-f 
nopolis apima tik Lietuvą, bet 
ne Klaipėdą, kuri veikia auto
nominiai. Iš kibirkšties gali 
kilti gaisras. Pasirodo, kad juo 
ilgiau Klaipėda randasi Kauno 
valdžios žinioje, juo toliau ji

.nuo Lietuvos. 
r

Girdėjau, kad pittsburgiečiai 
rengs prakalbų maršrutą d. 
Prūseikai,. kuris ten apsilankys 
už kokios poros savaičių. Rei
kalinga prakalbos gerai išgar- j

Darbininkų Demonstraciją 
Jau “Nustelbė”

TEGUCIGALPA, Hondu
ras.— Vyriausybė paskelbė,

' HELSINGFORSAS.—Fin- 
liandijos fašistai ir įvairūs 
valkatos suruošė demon
straciją šitame mieste. Jos 
tikslas: protestuoti prieš ko
munistų veikimą, kuris pa
staruoju laiku smarkiai'pa-

KOOPERATYVAI AUGA

WASHINGTON.-1- 1928 
metais Jungtinėse Valstijo
se parduota pieno už $325,- 
000,000, kurios sumos 40 
nuoš. teko kooperatyvams.

AMERIKOS VALDŽIA NUTARĖ ĮSILEISTI ATGA- 
h ’ BENTĄ IŠ SOVIETU SĄJUNGOS MEDĮ

> WASHINGTON.- J. V. iž
do! sekretoriaus pagelbinink. 
Lowman,, 'padarė - patvarky
mą; (kuriuo įsileidžiama iš 
SoįVietų Sąjungos i atgaben
tas medis. Šeši laivai at
veža šį mėnesį ir du tūlą 
laiką štęvėjo ■ prieplaukose, 

taryba”,’nes nebuvb duota teisė iš- 
panašiai krauti: prekes. Medžio sa

vininku yra A. C. Dutton

šitą šalį, negąli būti priim- 
ta iš kitur joki daiktai, ga
minti kalinių. Einant tuo 
padavadijimu, Washingtono 
valdžia ir veikė.

(Tačiaus iždo sekreto
riaus pagelbininkas Low-

VENTIMIGLIA, Italija.- 
Profešorius Voronovas, ku
ris savu laiku pagarsėjo at
jauninime žmonių, įsteigė 
savo laboratoriją čionai ir 
apsigyveno ilgesniam, o gali 
visam laikui. Laboratorija 
randasi Grimaldi tvirtovė
je, netoli Prancūzų rube- 
žiaus.

Voronovas pasirinko šitą 
vietą apsigyvenimui todėl, 
kaid beždžionės, kurių jis 
laiko dabartiniu laiku' 27, 
gali'prisitaikyti -prie :šito 
klimato. Jos yra- pargaben
tos ; iš Prancūzų 1 Guianos. 
Voronovas pareiškė, kad jis 
dabartiniu laiku neužsiima 
vien tik atjauninimu, bet 
taipjau studijuoja klausimą, 
kaip kovoti prieš džiovą, vė-.

Tik Portugališkai

LISBONĄS.— Su. pirma 
diena liepos mėnesio visi ' 
Portugalijos fabrikantai ir 
pirkliai privalo naudoti 
įvairias' iškabas; 'Užrašus 
ant savo prekių, etc.; tik 
portugalų..kalba. Restora
nai taipjau neturi, įrašyti 
valgių sąrašo kitaip, kaip 
tik portugališkai. Už ne
klausymą šito įsakymo, s^- 
ko valdžia, būsią skaudžiai 
baudžiami.

kompanija,

tapo ‘TuXlbtf\djTesVno- !&? t^“^ir ^bemto-| Kaip žinoma prieš keletą 

rėję padaryti dideles'de- 
monstracijas liepos 4 d., bet ’ 
valdžia užpuolė ant jų įstai
gų ir neprileidų.

Hduo ^T^žį jr kitas ligas. Tam tiks-man dabar padare pareiski- , V ni j • in • j lui naudoja sums, krankus mą, kad nėra jokiu irody- i. , ♦, J ’ T____mu būk šis medis vra ffa- lr kltus gyvullus- Jam Pa‘ mų, dūk sis mecus yra ga .j j brolio ir vipnnq
mintas kalinių ir todėl jis «svetim3as» Dadėiėias Mon- 
negali jo neįsileisti. Du lai- naudojamojT tain nat
vni ian rnndnei PmicrhknPn. naUQOjamOS taip patvai jau randasi Poughkeep- , .

šie prieplaukose, o keturi mokshšk,era tynmam. 
greit atplauks.

Taigi netiesioginiai vėl 
užduodamas didelis smūgis | PESHAWAR,-Indija.

. jie pildo kapitalistų dienų buvo pasklydęs gan- 
sumokslininku valią, jie ei- das,. kadf Amerikos valdžia 
na pries darbininkus. .neįsileisią šito medžio todėl, 

Youngas ir ko. labai \ge- kad jį sukirto “kaliniai”.
rai žino, kad šiandien, pa-,Tai buvo Sovietų priešų iš- Sovietų Sąjungos priešams,’čionai pereitą antradienį 

’“* » pa-įpadėta bomba teisėjo Kra-

BOMBA PESHAWARE

sinti ir į sutraukti daug svieto, darbininkui.. Nors oras karštas, leidus iš kalėjimo Mooney galvotas gūdrus melas, kad nes jų meląi negelėjo [ ___ _____ ___ ______
šiuo tarpu klausimų yra be galo bet žmonės į prakalbas ateis, į i** Billings, jiedu važinėtų: pakenkus SSSR. 1 Mat, ,ei-kenkti Sovietų prekybai, mihallo namuose. Nuostolių 

t lietuviuiljei tik bus jiems pranešta. po visus miestus ir mieste-InanLJ. V. padavadįjimais, į nors ir labai buvo taikyta. Itąčiaus nepadaryta.svarbių kiėkvienam lietuviui I jei tik bus jiems pranešta.

B;
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Iš Brazilijos į Afriką 
Orlaiviu

Fran-NATAL, Brazilija.—•' 
cūzų orlaivininkas, 
Mermoz iš čia pasiryžo nu
lėkti į Francūzų valdomą 
Afrikoj teritoriją be susto
jimo. Išviso yra 1,800 my
lių. Iki šiol dar niekas sėk
mingai neperskrido per Pie
tų Atlantiką* bet Mermož 
mano padarysiąs tą žygį

■hmmI
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! ' J 1 . i ’ ' I > | ,|se darbininkų ir Vargingųjų 
valstiečių plečiasi' revoliuci
nis judėjimas. Del to Lie
tuvos fašistai važiuoja paš 
Italijos fašistus mokintis, 
kaip slopinti tą judėjimą.

ys
i.

Komunistų Lyga. Pirmas.Tarptautinis Komunistų Suva
žiavimas Įvyko Pirm 83 Metų. Komunistų Manifestas

< I
1847 metais, Marksui ir Engelsui vadovaujant, įvyko 

pirmasai komunistų suvažiavimas Londone. Pirm suva
žiavimui įvyksiant, buvo atlikta platus priruošiamasis
darbas. Beveik dešimts metų pirm to suvažiavimo Pa- 
ryžiujė vokiečiai išeiviai (inteligentai ir darbininkai) bu
vo sukūrę “Lygą Teisingųjų”, kurią galima pavadinti 
pirma komunistine organizacija, nors jos pažiūros Jbuvo 
gaųa mišrios. Prie tos organizacijos, tarpe kitų, prigu
lėjo garsusis kriaučius Weitlingas, gabus savamokslis, 
autorius kelių stabesnių rašinių. Kadangi Weitlingo fi
losofijoj taip-pat buvo labai daug margo dryžumo, tai 
delei to MarKsui su juo teko vėliau pasipešti.

Teisingųjų Lyga išrišo 1839 metais. Mat, Paryžiuje 
įvyko sukilimas, kuriuo, vadovavo garsus revoliucionie
rius Blanqui. Blanqui manė, kad saujelė narsių revo
liucionierių gali viską padaryti. Po nepavykusio blan- 
quistu sukilimo Teisingųjų Lyga Paryžiuje iširo. Dalis 
revoliucionierių pabėgo Šveicarijon, kiti Belgijon, o di
džiuma Londonan, r Londone 1840 m. įsikūrė Darbinin
kų-Apšvietos Draugija, kuri buvo komunistų įtakoje. 
Keliems metams praėjus Paryžiaus komunistai vėl atsi
gavo. Weitlingas buvo apgalėtas idėjinėje kovoje. Mark
sui persikėlus gyventi Briuseliu, ten taip-pat susiorgani
zavo Darbininkų Apšvietos Draugija, kurios nariams I 
Marksas davė daug pamokų. >

Nuo 1846 m. tarpe loųdoniečių, paryžiečių, briuse- 
liečių komunistų užmezgami pastovūs ryšiai. Su Švei
carijoj gyvenančiais komunistais taip-pat užmezgama 
ryšiai. Įsikuria savitarpio susižinojimo komitetai (Cor
respondence Committees). Iš Briuselio siuntinėjama agi-1 
tacmiai cirkulioriai. Briuseliu plaukia raportai iš visų 
tų centrų, kur veikia komunistų grupės ir komunistams 
prijaučiančios draugijos. Tam praktikiniam priruošia
majam darbui vadovauja K. Marksas. Jam padeda En
gelsas*

Jau nuo 1847 m. pradžios pradėta ruošties prie pirmo 
jo komunistų suvažiavimo. Tų metų pradžioje iš 
no t Biatišelį pasitarti su Marksu atvyko Moli. Kalbėta
si apie reikalingumą šaukti suvažiavimą. Londono draū- 

j Nuotaika buvo gera revoliucinė. Sunkiau buvo su Pa
liūnų kur tuomet darbavosi Engelsas.
Vasarą 1847 metų jVyko pirmasai komunistų suvažia

vimas. Marksas pirmame suvažiavime negalėjo daly
vauti, bet jo dvasia ten viešpatavo. Suvažiavimas nuta
rė įkurti Komunistų Lygą.

Pirmutinis naujai priimtos konstitucijos skirsnys 
skambėjo sekamai: “Lygos tikslas—nuversti buržuazi
ją, įsteigti proletariato valdžią, panaikinti seną buržua
zinę. visuomenę, paremtą klesų priešginybėm ir įkurti 
naują santvarką, kur nebūtų klesų ir privatinės nuosa-

i
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Busū į Chicaf 
į BrootOrganizuotumo Reikalas Rinkimų VajujeBučyS, kaipo Vyskupas, Ves 

Kontr-retoliucinj Darbą
Bostono škaplierninkų or

ganas “Darbininkas” ' No. 
52 ptaiieša:

J. M. kun. prof. Pr. Bučys, 
Marijonų Kongregacijos Gene
rolas, Jo šventenybės Popie
žiaus Pijaus XI paskirtas Ka
talikų Bažnyčios, Rytų Apeigų, 
vyskupu. Konsekracija įvyko 
liepos 6 d.
Bučys tūlą laiką buvo 

“Draugo” redaktorium ir 
mulkino tamsius • Amerikos

Pakilimas darbo minių ūpo 
ir prielankios sąlygos sudaro 
derlingesnę dirvą revoliuciniam 
darbininkų judėjimui. Bet to 
neužtenka. Darbininkų ūpas 
reikia suorganizuoti, kad gali
mą būtų pasiekti tam tikrų kla
sinių vaisių. Tąja prasme kal
ba tezis paskutinio, Septinto 
Suvažiavimo Amerikos Komu
nistų Partijos ir Komunistų In
ternacionalas — neatsidėti vien 
ant savaimingo masių judėji
mo ; tatai nuolat pabrėždavo 
Leninas, kad kiekvienoje mūsų

jie ir yra svarbi priemonė su
pažindinti mišrius darbininkus 
su Partijos tikslais ir kovomis, 
ir jie taipo pat turi būt uoliai 
lankomi.

Komunistai .supranta, kad 
vien balsų' gaudymas, kaip kad 
daro “Socialistų” Partija, nėra 
mūsų pamatinis tikslas, bet 
organizacija ir propaganda; ta- 
čiaus balsų skaičius yra rodyk
lė to, kiek mes gauname įtakos 
masėse piliečių, darbininkų 
Amerikoje; ir, tuo būdu, dides
nė balsų skaitlinė patarnautų, 
kaip padrąsinimas revoliuci- 

, rodantis 
j mūsų judėjimo stiprėjimą. Šiuo , i 
žvilgsniu balsavimų pasekmės 
turi j didelės reikšmės, ( į .

Bet ar iš vienos, ar kitos pu
sės imsime dabartinį rinkimų 
vajų, jis pageidaujamų vaisių ’ 
duos tik tuomet, jeigu v5šas vei-*’ 
kimas bus organizuotas ir pla
ningai . vedamas.

(Tąsa
Einame gatve, 

žmones, kurie at 
vargę, nusiminę, 
vadą: veikiausia 
smagūs, kad Šark 
štį kyštelėjo Sch 
miau bambos ir 
tuvių tautai gai 
kaip kad ura-pa

Taip bešnekėd. 
tydami sporte vi; 
nacijas, apgavyst 
moteriai vilioja j 
klaidintų sportu 
ėjom tuos paloc 
nias kiaules muš: 

Vydas dviem pirš 
savo nosį, pavac 
tuo gyvūnėliu, ks 
pamatu kurkia ir 
kimę.atgal.”

Susiradom ir p 
iš vidaus atrodo 1 
viška, bet iš seni 
moderniškas vand 
nuprausėm prišvii 
tą ir dviejų karai 
Mano prausimosi 
siliko snusterti, o 
žiavau “Vilnin.”

Dabar jau d. A 
nuveža mane pas 
kur išbuvau visą 
marką. Minimų 
mačiau jau 13 n 
metais išvažiuodž 

leagos, palikau juc 
Bo dabar jau jų d 

vaitę, pirm ėjim 
man pusrytį gami 
tė graži ir rimta.

Vakare nuvaži 
kyti kitus senus 
pas kuriuos kadai 
nau Gardnery, M

Sekmadienio rj 
į lietų, biskį vėl 
nulijo. Į pavaka 
ir mes vėl į “Vili 
Strytas- pilnas žm< 
ir “Vilnyj,” yra ii 
Visi šneka, visi la

Apie kokią 1 
žmonės pranyko, 

rtjčiūnas. pagal chi 
Įisakojimus, laksto 

tu ir pyksta, kam 
frakcija neįsileid 
šeiminį kokusą.

Kuomet žmoga 
šaknys papuvę, t 
vienas bijo, i d an 
neužgriūtų.

y Panedėlio ryte 
Lietuvių Auditori, 
estrados matosi ši 
ta: “Sveikiname 
Seimo delegatus ir 
vesti naudingų tai 
licijos buože.J.N.) 
giai organizacijai.

Susirenka visas 
patorių štabas i 
atidarymo seimo 
Kaip kas man sa 
gu būtumėt sustoj 
dojo: “Lietuva, tė 
tai būtumėt gavę 
sekėjų. Bet tada 
visa gerkle rėkę, I 
štai už milioną d 
davė. Dabar m i 
aiški ir teisinga, 
jam už milioną dol 
ginam savo teises.

Apie tolimesnę 
ney.šysiu, nes ja 

'Sykį rašyta. Tik 1 
siu, kad kaip mus i 
policistas vijo lai 
čios sesijos, tai aš 
pirmiau išmesti d' 
vi lauke, tad aš i: 
šiai į gatvę. B< 
kapt už rankos ii 
čia, va čia.” Ir į 
nį kalėjimą, kur t 
drapanos. Kitas 
stovi persikreipęs 
tur būt kad neit 
salę, ir sarkastiši 
“Ar jau pabaigei

Antradienio va 
surengtas' koncert 
mui progresyvių 
Mano visąs troškii 
girsti dainuojant I 
rą. Ir kuomet at 
gramą jis užtrauk 
nem,” tuomet supi 
veltui jį vadina g( 
erikoj lietuvių ch<

Kalbant apie C 
rus, reikia pasak 
dainavimas nepr 
vieno Kvedero. < 
nuojant ir kitus i

Lietuvos Fašistai Gavo 
Instrukcijas nuo Mussolinio

Lietuvos fašistai buvo pa
siuntę savo delegaciją į Ita
liją pasimokinti fašizmo. 
Tarp kitų tos delegacijos 
narių buvo. J. Lapenas, taū- 
tininkų (fašistų) partijos 
pirmininkas. Lietuvos fa
šistų organas “Lietuvos Ai
das” praneša, kad Lapenas 
sekamai išsireiškė apie ke
lionę Italijon:1 ' |

“-r-Apie musų kelipųėp; Ro
mon Jikslą, mums išvažiavus, 
trumpai spaudoje buvo praneš
ta. Ir ddbar gkliu pasakyti, 
kad must) kelionės tikslas' bu
vo arčiau pažinti Italiją, kuri 
šiandie pirmoji iš didžiųjų 
valstybių. praktiškai, mėgina 
j ieškoti naujų vaįst. tvarios 
kelių Ir,1 rodoą, lyra sau tinka
mą kelią radusi.

“—Taip, mums teko susitik
ti ir kalbėtis su visa eile žmo
nių ir įtakingų fašistinės Ita- j 
Ii jos asmenų. Pirmoj vietoj, 
žinoma, tenka paminėti pasi
kalbėjimą su p. Mussolini. Ita
lijos Duče, p. Mussolini labai 
maloniai mus priėmė ir ilgo
kai kalbėjosi.

“Visiems delegatams Duče 
padarė labai teigiamo įspūdžio 
savo energingumu' ir tokiu aiš
kiu valstybės reikalų suprati
mu. Su mumis atsisveikinda
mas, jis padovanojo tik ką iš 
spaudos išėjusį veikalą apie 
fašistinę valstybę, čia pat sa
vo ranka jį pasirašydamas. 

; “čia: turiu pažymėti labai 
aktyvų fašistų partijos gene
ralinį sekretorių p. Turatį, ku
rį, suprantąnią,;tajp pat atlan
kėme. ; , !I ii ' ! U ■ <h , i ! L. H . . i j 

! Dų kąrtu lankėmės ir ilgai

ir apylinkės fašistinės.' Yriilitei- 
jos generolu, kuris mums ma
loniai painformavo a$iė. tos 
milicijos organizaciją, parodė 
tvarfe i1anttgliUS’ rWliZacij0S šistu leisti Jiems suorgani-

“Dar buvome pas Romos zuoti tą “katalikų didžiu- 
gubernatorių Romos miesto ir. >mą”. Kuomet jie sudarys 
apylinkės fašistų partijos cen- traicę, tai tikrai tuomet 

“apsaugos” Susivienijimą 
nuo bolševikų. Bet klausi
mas, kiek pas juos pasiliks 
mulkių, kurie duosis reak
cionieriams joti ant spran
do?

pirmo-
Lorido- ! __ ........ ..............‘ i 1 . °į 'kalbėjomės su Romps npęsto

ei jų knįygą apie fąšizmą. Iš

fašistinę miliciją;

tre, pas studentų ir jaunimo 
organizacijų vadus, aplankėme 
sporto stadijonus ir mankštų 
salės, žiūrėjome jaunimo 
mankštų. Visur buvome ma
loniai priimti ir keletoj vietų 
pavaišinti.”
Reiškia, Lietuvos fašistai

Kunigy Lapas Apsigavo 
Del “Dievo”

Kunigų ir davatkų orga
nas; “Draųgaš”, kuris buvo 
labai nusidžiaugęs, kuomet 
fašistai i ir socialištai savo I 
nelegališkame SLA seime 
buvo įkišę dievą į savo nau
ją į konstituciją, dabar No. 
151 prisipažįsta, kad apsi
gavo^ , Sa.Ro:

SLA. seirpas iškėlė aikštėn 
dar vieną • nemalonų dalyką, 
būtent, kad tps organizacijos 

■viršūnėse sėdi '.
Mes manėme, kad seimo vadai 
įtraukdami Dievo vardą į prie
saiką, bent šiek tiek turėjo giasi. 
geros valios ir nuoširdumo, del, 
to tikintieji delegatai karštai; 
tą parėmė ir mes tuo pasi
džiaugėme. Bet socialistų laik
raštis “N-nos” sako: “Jie siū
lė įdėti žodį ‘Dievas’ į priesai
ką ne del to, kad jie tiki į Die
vą, o tik del tam tikrų oportu-

. nistinių arba politinių šunie-; Paprastai visų šalių buržua- 
1 timų.” zija dangstosi “tėvynės mei-

Ir toliaus “Draugas” de- lgs skraistė. Jeigu jie ką -------- ------- —
juoia- 1n?rs veikia, tai vis del teyy-isau sudrūtinimą ir nušvietimą ;susirinkimas buvo pakeūčia-

* nes meiles. Jeigu rengia ka- minioms bedarbių ir dirbančių
Taigi.

, ganizacijos ( vadais yra 
blogiau, negu kas galėjo įsi
vaizduoti.
Bet “Draugas” dar vis ti

ki į “dievo galybę” ir sako: 
j ' Bet, mes J ^isj ^jtbį p&siiieka- 

■ fme tos' hūbtndn^s, ‘ jog SLA. 
didžiuma yra katalikai, tik 

i. feaila, (kad 1 į jie.i nėra organi
zuoti . . .

I < • . ' ■ . j' J- . 'i

| Kunigai dabar galės pasi
prašyti fašistų ir socialfa- “tėvynės meilės.” 
L’or,; .Baltagvardieciams pritaria

Ivisų šalių buržuazija; tą da
ro ‘ ir >buržuazijos uodega—so
cialistai bei socialdemokratai, 
nuo kurių neatsilieka ir mūsų 
lietuviai. .

III UIJlYJLJLIU LdlIlolUo LllHCl j v vj v aaiumvi

lietuvius katalikus darbinin-1 veikimo srityje turi būt orga- 
i k4; nizuojamasi ir organizuojama. . .kus. Nesęnai popiežius JĮ . niams darbininkams,- . Organizuoto- darbo reikalas j)]dsjimn a(jnrJ
...... ,. . . . ypač turi būt laikomas galvoje
komisijos vediniui kontr-re- Į dabartinėje Komunistų Partijos

kus. Nėsęnai popiežius jį 
i nuskyrė galva , tam tikros 
! 1 U zx. A/v-i 1 r* -i i n rm/liviAiii l.rZ\V\4*V» _
yoliucinio darbo prieš So
vietų Sąjungą: Ta komisi
ja palaikys slaptus ryšius 
su Lontr-revoliucionieriais 
Sovietų Sąjungoj.

Kad jis geriau darbuotų
si kaipo kontr-revoliucionie-

• • v» 1 1 •. n i », — ••

nizuojamasi ir organizuojama.

rinkimų kampanijoje, ši kam
panija nėra koks šalutinis da
lykas bei priedas prie streikų, 
prie kovos už bedarbių reikalus, 
prie Darbo Unijų Vienybės Ly
gos Vajaus Už naujus na
rius, prie judėjimo prieš grę
siantį imperialistinį karą bei

Rinki-•: .į. . .■ rius, popiežius paskyrė jį prie kitų mūsų žygių.
s6di .veidmainiai; yyskupu; 0 Amerikos kie-M kampanija yra krūvon su- 

į _ . . _v, n-lonrtimac \ri.cn rn Iramnonmirikalai labai tuomi dziau-

KOKIA Jį) “TĖVYNĖS 
MEILE”

NEWARK, N. Jglaudimas visų tų kampanijų 
ir partijinių darbų; tai yra po
litinis veikimas, kuriame 
reiškia ir yra pamatiniai 
šviečiami visi kiti masiniai 
sų žingsniai.

j Kaip bedarbių judėjimas, kai
riųjų unijų organizavimas, ko
va prieš lynčiavimųs, mobiliza
cija prieš karą, “Daily Worke- 
rio” kampanija, taip ir kiek
vienas partijinis darbas rišasi - - - .
su rinkimų vajum, kuriame vi- • kimo matėsi, kad čia kas nors 
si tie mūsų veiksmai turi rasti; gali būt nepaprasto. Bet visgi

išsi- 
nu- 

mū-
Liepos 3 d. įvyko S.L.A. 245 

kuopos susirinkimas. Narių 
susirinko daug, net niekad tiek 
nesusirinkdavo, kuomet mitin
gai buvo šaukiami atvirutėmis. 
Matomai daugelis žingeidavo- 
si išgirsti delegatų iš seimo ra
portus. Iš pat pradžios susirin-

nes meilės.” < 
matote—su šios or-1 rus—daro del “tėvynės mei-Įjų.

daug les”; jeigu varo šmugelį—del i 
j “tėvynės męilęs”; jeigu i 
Istreikierius-—
vynės labo.” žodžiu, ką tik 
daro, tai vis prisidengia “tė
vynės meilės” skraiste.

Nuo spalių revoliucijos, nuo 
įristeigimo' Rusijos Sovietinės 
valdžios, visa rusų baltoji 
gvardija šaukia,' kad jų “tėvy
nė pražuvo,” kad kiekvienai 
doras pilietis turi ją gelbėti, 
kad kiekvienas turi darbuotis

k aei Drg. I. Amter, Vienas iš ko- 
šaudo v° g d.-’libdžlrbių demonstraci- 

athekatą del tė-|jos delegatų, trims metams ka-

‘mas savo tvarka. Priėjus 
j prie seimo delegatų raportų, 
delegatas B. Diržinauskas 
pranešė, kad jis gavęs huo 
centro sekretorės Jurg^liūt'ėS 
laišką, kuriame ji pasakius, 
kad jis nevažiuotų į seimą, nes 
vėlai buvęs mandatas pasiųs
tas į centrą, todėl seime ne
būsiąs priimtas. Nenorėda
mas padaryti kuopai bereika
lingų išlaidų, jis nevažiavęs į 
seimą.. Antras delegatas-^O. 
Kaminskienė nuvažiavo ir da
lyvavo seime. Negalėdama v

lėjiman užrakintas, atsišaukia, 
kad ne tiktai kiekvienas Komu
nistų Partijos narys kasdieną 
atliktų kokį tam tikrą darbą, i 
kaipo būtiną pareigą, šiame rin- j 
kinių vajuje, bet kad į tą veikit 
m^ būtų įtrauktos ir unijos ir 
pašelpines bei kultūrinės darbi
ninkų organizacijos; kad visur 
būtų organizuojam-., pritarian- 

'čių darbininkų komitetai; kad 
mūsų simpatizuotojai eitų rink
ti piliečių parašų, reikalingų pati dalyvauti susirinkime, &t- 
įdėjimui mūsų Pariijos kand< siunU ra§tišką raportą.Įdėjimui musų raliuos Kanalu siuntė raštišką raportą. Bet 
datų į rinkimų .sąrašus; kad £įa pirmininkas vėl nenori ta 
skleistų Partijos organą Dai- :rapOrtą skaityti, sako, kad 

..... I1/ Worker! ir teiktų mūsų ju- 'kuomet j, pati dalyvaus, tai 
Bet kaip tie gaivalai rupi- dėjimui medžiaginės ir dvasines žodžiu išd rapOrta. 
ci tnxTVMAO lobu Irom nonasi tėvynės labu, kaip jie my- paramos.

Ii savo brolius, pasilikusius to-Į Rinkimų vajuje, kaip ir ki- mas 
je tėvynėje, kurią jie skaitomose partijinėse kampanijose, i
V • 1 • 1 • • v • . _ I . . . . .

Jau pirmame komunistii suvažiavime buvo nutarta pa
radyti platų atsišaukimą, išdėstant kuo yra komunistai

jie nori. Buvo nutarta išleisti populia'rį žurnalą.
Žurnalo išėjo tiktai vienas numeris. Jame buvo išdėsty-ruvo Pasiuntę del gaciją 
ta komunistų organizacijos - -----  ..L...... . . v. ,
go pažiūrų kritika (jis nepripažino klesų kovos ir buvo simokmti apie., fašistinių i 
palinkęs į krikščionišką socializmą). į metodų naudojimą prieš

Pabaigoje tų pačių metų įvyko antras komunistų su- darbininkus . ir biednuosius 
važiavimas, kuriame jau ir Marksas galėjo dalyvauti. į valstiečius Lietuvoj. Muso- 
MąTksas atsivežė suyažiaviman savo projektą garsaus Jini net įteikė jiems instruk- 

*Komunistų Manifesto. cijų knįygą apie fąšizmą. Iš
Ugi šiol buvo manyta, kad pamatiniai Komunistų Ma- jos smetoniniai kraugeriai 

nif^sto dėsniai antrame suvažiavime buvo priimti labai mokinsis, • kaip 
greitai, be ilgų diskusijų/ Pasirodo, kad ne. Marksui ir

tikslai, buv™ duota Weklin-1^ kruvinąjį Mussolini pa-' Daug Beraščių Amerikoj
• « m * « • « rti wi Aln va 4-1 ■w i n Tn rnei4,miii !

fašistinti
Lietuvą. Delegacijai buvo bera§či„■ 

Amerikoj.1

Sulyg Amerikos Mokyto
jų Federacijos paskelbtų 
skaitlinių, Jungtinėse, Vals
tijose iš kiekvienų 100 as
menų virš 10 metų amžiaus 
šeši yra beraščiai (nemoka 
Skaityti ir rašyti).

1 ‘Tai yra didėlis skaičius 
—“kultūringoj” 

Tuo žvilgšniu
Engelsui teko pakelti labai sunki kova, kuri tęsėsi per ‘ infnrrrmrrin -
kelias dienas. Programai buvo priimta. .Marksui paves- minėto ir nnip- AmeriKoj. jluo žvilgsniu
ta ^parašytu Komuni^u^Manifestas. Komunistų Mani- Jungtinės Valstijos daug
festas perdėm Markso ; _ ............................111,1
pat elbininkų. *r'

komunistų Manifesto stilius tikr 
ma

yra parašytas. Engelsas buvo tik
'šistiniu pąmątu suorgani
zuoti fašistinę miliciją Lie
tuvoj.

Italijos fašistiniai bude
liai ne tik davė lekcijas Sme
tonos kruvinojo pasiunti
niams, bet dar juos pavai
šino.

Didėjant ekonominių! kri
zini Lietuvoj, fašistinei val
džiai darosi riestai. Masė-

ai plieninis. Jo pa
inės įnintys—nesugriaunami šarpūs argumentai: .vi- 
Įmįonijos istorija yra klesų^kpvos istorija. Buržuazi- 

per pro-los revoliucine rolė baigta. Darbininkų klėsa, j 
Ietį rinę diktatūrą,, eina prie klesų panaikinimo.1

fors Komunistų Manifestas nėra didelis veikalas, tai 
^tnaža brošiūra, bet Marksas labai daug energijos ir 
co padėjo jam parašyti. Komunistų Lygos Centro Ko
stas net raginti jį turėjo greičiau darbą baigti. Mark- 

ką rašydavo tai nerašydavo akių plotu (dabartiniu 
ininiu būdu). Jis apgalvodavo kiekvieną posakį.

^vienas jo išrašytas puslapis kupinas taisymų ir per- 
Jyiny.
/asario pradžioje 1848 m. Komunistų Manifestas bu

vo jau parašytas. Jis pasirėdė keliom dienom prieš va
sario revoliuciją (Paryžiuje). Kovo mėnesį ir Prūsijoj 
kilo revoliucija, bet pirmutinės Komunistų Manifesto ko- 
pij*.pasiekė Prūsiją tik gegužės mėn. Todėl Manifestas 
Beįįilėjo padaryti įtakos į platesnes minias. Jisai buvo 

as tiktai siauriems komunistų rateliams.

Khip rašo tų laikų žinovas D. Riazanovas, prie Komu
nistų Lygos priklausė kgjknelgai, keli angliški čartistai, 
kėli šveicarai ir kiek daugiau vokiečių, pabėgusių dejei 
racijos siutimo užsienin. Pradžioje 1848 m. Vokietijoj 
t&ijįpat buvo keli slapti komunistų būreliai, bet jiė netu- 
rfcfrf dideles įtakdš.

(žuvusia, galime suprasti iš jų į vyriausias pagrindas, kaip jau 'apleidžia
pačių spaudos. j žinoma, turi būti dirbtuvės (ša-

Paryžiuje susispietę balta- pos) darbininkų komitetas; kur 
gvardiečiai leidžia
užvardytą “Russkaja Pravda.”

žurnalą, nėra dirbtuvinių komitetų, ko- 
uz,v<xiuyv<j ivuooAaja x i<a v via. ’, munistai ir šiaip revoliuciniai 
Tame žurnale tilpo atsišauki-1darbininkai turi asmeniniai 
mas, užvardytas “Į Mylinčius traukt savo draugus darbinin- 
Teisybę ir Atsidavusius Šyen- kus į paramą Komunistų Parti- 

~~ ~ “ jai, kaipo vienintelei politinei
organizacijai, kovojančiai už 
darbo klašės reikalus, išdėstant 
ką būtent ir kur Partija veikia 
darbininkų naudai.

Antras stiprusis rinkimų 
kampanijos punktas—tai mitin
gai prieš fabrikų vartus. Be
darbiai ir dirbantieji privalo 
eiti komunistams .talkon tuose 
mitinguose, ir eina; tik pas lie
tuvius matome didelį.tame apsi-

tai Rusijai Rusus žmones Tė
vynėje.” Šventa Rusija skai
tėsi tik tuomet, kuomet ją ca
ras ir dvasiškija valdė, o da
bar, kuomet ją valdo patys 
darbininkai, ji skaitoma .jau 
prakeikta, štai kas tame atsi
šaukime pasakyta:

“Ant gelžkelių atsukinėkite 
šriubus,\ kuriais sujungti bė
giai, gadinkite, garvežius, iš- 
isprogdinkite tiltus, padeginė- 
I varemne? rr a rl i n Iri -lUUkeb -Lctbl&tiuę 11UUVĄJ4, qfovi nPFll vakaru IV ’ paucgiiic uuviuo a v -.L- ., •

kad salėjus tokiuo pat fatDUn . - Jų P v r?- 'kite naftos versmes, gadinki- leidimą, Jie turėtų šią apsilei-Kaa gaiejus wkiuo pat ra fcuropos salys/ Pavyzdžiui, (te vagonus (pilkite smėlio į.dimo klaidą kuo veikiausiai
ant kiekvienų 5,000 gyven-jafiejinyčias,' kuriomis tepami taisyti..

h ;ų;.rių:;). f Linkime Gatvių kampų mitingai pas 
Imaršaįųi) Pįįsudskiui laikyti komunistus užima tik trečią 
prirengtą armjją prieš raudo- vietą rinkinių kampanijoj, nors

tojų Francijoj yra tik trys;ratąi ,ir mašinos).j Linkime 
beraščiai, Anglijoj vienas, 
Vokietijoj vienas.

Skaitlines parodo, kad be
raščių yra.tris sykius dau
giau tarp čiagimių baltųjų, 
kilusių iš čiagimių tėvų, ne
gu tarp kilusių iš maišytų 
arba pilnai svetimšalių tė
vu.

dirba savo aiškią revoliucinę pasauliožiūrą. Juodu—vi
sų pripažinti komunistinio judėjimo vadai. Jie aktyviai 
daily vau ja audringuos^ 1848 m: įvykiuose.

t * * *
Komunistus tankiai pašiepia del to, kad jie vadinasi 

komunistais,' o ne socialistais. Girdi, komunistai-bolševi- 
kai atsimetę nuo socializmo ir todėl jie yra renegatai. 
Taip-bent nekartą išsireiškė lietuviški menševikai.

Komunistais visą savo gyvenimą vadinosi Marksas ir 
Engelsas. Komunistų vardas niekuomet nebuvo suterš
tai istorijos befeyje. Socialistų vąrdAs dįskrė^itųotąs par, 
baigtinei. Me ^liėko bendW nėtuH su socializmo’ idėja."

L. Phisbife.

prirengtą, armija prieš raudo
nuosius, Jeigu -jie pultų. j Ru
munijai ir Pabaltijos valstybės 
turi būt prisirengusios prie 
kafo.. . ”

Ar matote, kaip baltagvar
diečiai “myli savo tėvynę” ir 

i kaip rūpinasi jos gerove! Jie 
'atsišaukia į savo pasekėjus 
|Sovietų Sąjungoj, kad pasta
rieji viską naikintų, gadintų, 
draskytų, degintų. Ir tokį 
bjaurų, niekšingą darbą puo
šia “tėvynės meilės” skraiste. 
O tokiems juodašimčių dar
bams pritaria socialistai!
♦ Dąr daugiau. Baltagvardie
čiai raginą svetimas buržuazi
nes šalis rengtis prie karo 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie'vo planus gyvepiman vykdy- 
tfokšta kraujo, nori Sovietų ■ ti! Jiems būtų smagu, kuo- 
Sąjungos gyvehtojus žudyti,! met juodašimčiai viską nai- 
skąndįnti kratijtioSe, stumti di- kifitų, ką tik Sovietų Sąjungos 
deįiausin i vargan ir visa tai dajbo liaudis pkbudkvojo. 
pridengia “tėvynės meilės” 
skraiste, fneilo tą savo broliu, le.

kurie pasilikę “šventoj Rusi
joj.”

Ir jeigu Sovietų Sąjungos 
valdžia nučiumpa tokius gai
valus, kurie stengiasi viską 
naikinti, gadinti, ir tinkamai 
juos nubaudžia, tai ne tik tie 
patys baltagvardiečiai, bet vi
sa buržuazija ir ponai socialis
tai pradeda šaukti, kad Sovie
tų Sąjungos valdžia barbariš
kai elgiasi, kad žmonėms ne
duoda laisvės, persekioja ir tt. 
Tie visi ponai norėtų, kad So
vietų ^Sąjungos valdžia leistų 
baltagvkrdiecikms laisvai sa-

štai kokia jų ‘‘tėvynės mei- 
' Švbnčibhiškis.

Nariai 
reikalauja, kad būtų skAito- 

Pirmininkas pradeda 
skaityti ir kai kurias vietas 

, - iškraipo ir sakd, 
kad čia nieko nesą naujo. Su
sirinkimas pareikalauja, kad 
finansų sekretorius visą išti- , 
sai skaitytų. Vienbalsiai na
riams reikalaujant, finansų se
kretorius perskaito visą rapor
tą. Perskaičius raportą ir tę
siant tuos dalykus, narys V. 
Kasperavičius pasiūlo rezoliu
ciją Pild. Tarybos klausiihu. 
Pirmininkas ir prot. sekreto
rius deda visas pastangas, kad 
rezoliuciją neskaityti. Bet na
riai vėl reikalauja, kad rezo
liucija būtų skaitoma, ir jeigu 
ji bus gera, priimsftne, o jeigu 
pasirodys netikusi, bus atmes
ta. Pradėjus rezoliuciją skai
tyti, A. Žiugžda, prot. sekre
torius, sukelia lermą, trenkia 
kumščia į stalą, bėga prie, iž
dininko, liepia jam pasiimti 
pinigus ir eiti laukan, nes su
sirinkimas uždarytas. Bet iž
dininkas neklauso. Tuomet, 
bėga prie pirmininko ir abudu 
išbėga iš svetainės. Visi pa- 1 
riai pasilieka svetainėj, nuta
ria pradėtą susirinkimą tęsti, 
išrenka tam vakarui pirminin
ką B. Sutkų, užrašų sekreto
rių M. Stelmoką ir susirinkimą 
tęsia toliau. Vienbalsiai pri
ima Kasperavičiaus pasiūlytą 
rezoliuciją, papeikia pirminln- 
ko ir sekretoriaus tokį pasiel
gimą, kad, palikę narius, aplei
do susirinkimą, ir nutaria, kad 
ateityje nedaleisti prie tokių 
apsireiškimų.

Dabar lai patys S.L.A. nariai 
sprendžia, kiek tautininkams 
apeina Susivienijimo reikalai 
ir gerovė. Vietoje rimtai ap
svarstyti mūsų organizacijos 
reikalus, jie kelia lermą, ardo 
susirinkimą, o tas organizaei 
jai neša blėdį.

• 1 . '

r

Nary*.



THE IDEAL OPTICAL PARLORSVajoje
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Rengėjai

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,VictrolaRadiolos
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Trinity 1045

DARBININKU KALENDORIUS

228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS

kad

na

WATERBURY, CONN
ŠEKIT LINDBERG

The total amount in donations appearing above has been collected by

NAME

ADDRESS
STATECITY

PHONE
Stagg 8342

kandžius 
Lunch).

užsiimame 
pardavimu

Bell __
Keystone

Real Estate License 
C-2728.

vadovaujamus, bet neprilygin- 
si prie kankliečių dainavimo

Įsteigta
26 metai

iepos 10, 1930

TELEFONAI:
___________ Oregon 5186
____________  Main 1417

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

JŪS ' ATRASITE, ,KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOŠ 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

Šiemet LDSA VII RAJONO KUOPŲ 
ATYDAii

Š. M. birželio mėn. 18 d. 
12 vai. Panevėžio aps. gydy
tojo dr. Mačiulio Pa j ulių 
dvare (Smilgių vai.) kilo 
gaisras. Sudegė 2 kumety- 
nės, vertės , apie 1000 litų. 
Gaisras kilo iš kalvės.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

$itĮ meti]. Aidas, su 
priėmė Phila. Dar- 
Organizacijų, . ku- 

rengiė dienraščio “Lais- 
naudai pikniką; pakvieti- 

dainuoti 31

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

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

važiuos visas “Laisvės” štabas 
su visais chorais ir kitomis or
ganizacijomis, nes bus, dvi die
nos šventa; tai piknikas turi 
būti pasekmingas. Draugai 
philadelphiėčiai, matot, kokia 
gera pradžia. Visi būkim ant 
kojų ir šiemet įveskim geresnę 
valdžią piknike. Draugai iš 
visų apielinkių su visomis or
ganizacijomis budėkit ir nerei-' 
kalaukit jokių raginimų ir pa
tvarkymų rengiant šį “Lais
vės” naudai piknikąi Jis bus

piknikas jniūsų 
apielinkej iš yisiį buvusių su
rengtų piknikų. Vėliau bus 
daugiau pranešta apie pikni
ko eigą.

Komisijos Reporteris.

Kuo Greičiausia Siųskite Užsakymus ir Platin 
kite su Didžiausiu Skuburtiu. Laukiame Pa
reikalavimų

Darbininkai, Kiek Galint Paaukokite 
del “Daily Workerio”

Paraginkite Kitus Darbininkus Suteikti Finansinę Paramą 
Komunistiniam Dienraščiui

kitos pu- 
rinkimų 
i vaisių 
isas vei- 
ir pla-

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

kreiptis prie manęs. *

Einame gatve, susitinkame 
žmones, kurie atrodo lyg su
vargę, nusiminę. Darome iš
vadą: veikiausia jie toki ne
smagūs, kad Šarkis tyčia .kum
štį kyštelėjo Schme 1 ingai že
miau bambos ir neuždėjo lie
tuvių tautai garbės vainiko, 
kaip kad ura-patriotai ^idė.

Taip bešnekėdami, besvars
tydami sporte visokias machi
nacijas, apgavystes, kaip pro- 
moteriai vilioja pinigus iš su
klaidintų sportu žmonių—da- 
ėjom tuęs palocius, kur po
nias kiaules muša. Drg. Bui-^žia? čia kiekvienas 
vydas dviem pirštais suspaudė;tojas klaidingai 
savo nosį, pavadino smirdėsimus išmetė kr 
tuo gyvūnėliu, ką Lietuvoj po?torijos “už 
pamatu kurkia ir sako 
kimę, atgal.”

Susiradom ir pirtį.
iš vidaus atrodo labai primity-i kyti tąm 
viška, bet iš senų dūdų .bėga1 reporteriui 
moderniškas vanduo, kuriuomi nebuvau, 
nuprausėm prišvinkusį prakai-.žmogus.
tą ir dviejų karalysčių dulkes. j<0: Draugai, nepirkite •šitą 
Mano prausimosi draugas pa-'šlamštą! Ir taip jis nusinešė 
siliko snusterti, o aš vėl nuva 
žiavau *“Vilnin.”

Birželio 17—^18 naktį apie 
1 vai. pil. Vileikos Juozo, 
gyv. Kaniūkų km., Alovės 
Vai. sudegė; kluonas, kuris 
buvo apdraustas* 1000 litų 
sumai. Nuostolių pądaryta 
1900 litų. Gaisras kilo del 
neatsargumo ’su ugnimi.

tai būtumėt gavę daugiau pa
sekėjų. Bet tada fašistai būtų 
visa gerkle rėkę, kad komuni
stai už milioną dolerių parsi
davė. Dabar mūsų pozicija 
aiški ir teisinga. Mes nekovo- 
jam už milioną dolerių, bet ap- 
ginam savo teises.

Apie tolimesnę seimo eigą 
neregy si u, nes jau buvo ne 
sykį‘rašyta. Tik tiek pasaky
siu, kad kaip mus su d. Kairiu 
poličistas vijo laukan iš tre
čios sesijos, tai aš maniau, kad 
pirmiau išmesti delegatai sto
vi laukė, .tad aš ir drožiu tie
siai į gatvę. Bet policistaš 
kapt už rankos ir sako: “Va 
čia, va čia.” Ir įkišo į medi
nį kalėjimu, kur būna sudėtos 
drapanos. Kitas poličistas 
stovi persikreipęs prie durų, 
tur būt kad neitum atgal į 
salę, ir sarkastiškai klausia: 
“Ar jau pabaigei mitingą?”

Antradienio vakare buvo 
surengtas koncertas pasitiki- 
mui progresyvių delegatų. 
Mano visas troškimas buvo iš
girsti dainuojant Kanklių Cho
rą. Ir kuomet atidarant pro
gramą jis užtraukė: “Ei, uch- 
nem,” tuomet supratau, jog ne 
veltui jį vadina geriausiu Am
erikoj lietuvių choru.

Kalbant apie Chicagos cho
rus, reikia pasakyti, kad jų 
dainavimas nepriklauso nuo 
vieno Kvede.ro. Girdėjau dai
nuojant ir kitus du choru jo

Šiuomi pranešu, kad LDSA 
7-to rajono konferencija atsi
bus 27 d. liėpos,' pradedant 1 
vai. dieną, po No. 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa. Kuopos malo
nėkit prisiųsti delegates į kon
ferenciją. Taipgi delegatės 
malonėkit pribūt į paskirtą 
laiką. Kadangi konferencija 
atsibus Soho ;dalyj Pittsbur
gh©, tai nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti ir liuesas LDSA 21 
kuopos hares. Taipgi kviečia1- 
mę ir tas drauges atsilankyti, 
kurios ; simpatizuoja i darbinin
kų judėjimui. < •

Draugiškai,
LDSA 7-t’o Ra j.
Organizatotė

A. R. Sliekiene.

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

jatysr S.L.A. nariai 
iek tautininkas 
ienijimo reikalai 
betoje rimtai <p- 
isų organizacijos 
kelia lerm<, ardo 
o tas organizaei-

, trenkia 
prie, jž- 
pasiimti 

, nes su- 
Bet iž- 
Tuomet 

ir abudu 
Visi na- 

a svetainėj, nuta- 
susirinkimą tęsti, 
vakarui pirminin- 

|, užrašų sekreto- 
oką ir susirinkimą 

Vienbalsiai pri- 
avičiaus pasiūlytą 
papeikia pirminin- 
priaus tokį pasiel- 
alikę narius, apiei- 
ią, ir nutaria, kad 
aleisti prie tokių

džiaugsmu 
skaity-; binink iškų 

supras, būk 
Lietuvių Ąudi-

mbštynių kėlim.ą/f ppą dainuoti 31 d. ‘ rugpjūčio 
reikaįįąvimą, vi.eno. de- ,piknikė Laurelį Spring?. Ma- 

mandatų komisiją.;tote, draugai, aidiečiai sako, 
jog philačĮelphiečiai yrą drau
giški žmones, tai ' mes ten ir 
norime važiuoti.” Bravo, Ai
do Choras iš' Brooklyn©!• Jis 
priduos apielinkės mūsų žmo
nėms entuziazmą suorganizuo
ti masiniai vykti į pikniką. 
Širdingai pasitiksime mylimus 
aidiečius piknike.

nos 
vės’

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms 
prakalboms ir ki
tiems pasilinksmi
nimo vakarams.

ui}/.- o ne uz
i į legato

Nors ji Jis manę siunčia tą patį pasa- 
politinei >kiaulei ,-r- 

i. Sako, aš pats ten 
nemačiau,—teisiu asi 
Viena moteris sušu-

Lig šiol niekas bekalbėjo 
apie Newarka, N. J. štai drg. 
P. Kunz ką rašo nuo A.L.D.L. 
D. 5 kp./ “A.L.D.L.D. 5-ta 
kuopa nutarė dalyvauti jūsų 
rengiamame piknike “Lais
vės” naudai. Kadangi toj jū
sų Pennsylvanijoj nėra geros 
vietos rengti piknikams, tai 

kaipo N. J. steito pilie- 
rengiamam piknike mūsų 

paskutiniam su- steite, turėsim progą pamatyt 
važiavime, menininkų skyriaus tą. garbingą istorišką vietą 
redakcinio raporto visai nebu- Laurel Springs.” 
vo. Reikėjo daugiau apsisto
ti ant dienotvarkės punkto— 
“mūsų teatras,” nes nekurie 
draugai dar ir dabar mano, 
kad jeigu lošiant veikalą mini 
kalėdas arba dievą, tai atlieki 
ręligines pareigas pilnoj to žo
džio prasmėj. Ir iš to kyla be 
tvarkos diskusijos.

tmj i 
ujamų

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

Platintojams, imant nemažiau 3 
egzempliorių duodame po 10 centų 

už kopiją

Greitai pagamina
me gardžiausius už- 

(Quick

YOUNGSTOWN, OHIO
’ ' Komunistų Partijos ’ vietos 
skyrius šaukia bendro z fronto 
konferenciją, kuri įvyks liepos 
16 d., 8 vai. vhkaį’e, 334 E. 
Federal St. Visos vietos ir 
apielinkių darbininkiškos or
ganizacijos kviečiamos atsiųsti 
delegatus į šią konferenciją, 
nes ji labai svarbi.! Svarbiau
sias konferencijos tikslas — 
prisirengti prie pirmos dienos 
rugpjūčio prieškarinės de
monstracijos. Tą dieną viso 
pasaulio darbininkai rengia 
demonstraciją, kad ‘užprotes
tavus prieš imperialistus, ku
rie nepaliauja rengtis’prie’ka-

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

irbi priemone su- 
šrius darbininkus 
kslais ir kovomis, 
at turi būt uoliai

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

Labai svarbus visų susirin
kimas. < Pribus iš centrų P. K. 
nariai, suteiks daug informa
cijų apie svarbiuosius šių die
nų reikalus.

Susirinkimas įvyks 12 d. lie
pos, ateinančioj subatoj, 5-tą 
valandą vakare, 774 Bank St., 
Waterbury, Conn. <

Visi minėtų organizacijų 
riai privalo būtinai būti.

Draugai, nepasirodykite ap- nistracija pranešė, kad šiemet 
sileidėliais, tinginiais^ pribūkit 
visi.

Conn. Valstijos Apskričių
Komitetas.

LAISVĖS” PIKNIKAS . | didžiausias 

PHILADELPHIJOJ

,visą glėbi tik atnešto “Drau- 
jgo,” nes jo išleistuvė visai prie 
įMeldažio svetainės.

Mes labai dėkingi draugams 
newarkieciams, kad jie nusi
tarė nepasiduot brooklyniš- 
kiams. Mes, philadelphiėčiai, 
kaipo to paties steito piliečius 
svetingai pasitiksim. Bangos 
Choras iš Elizabeth jau derasi 
su busais. Draugai elizabeth- 
iečiai gali traukti į pikniką pa
jūriu per Atlantic City. Vė
liau suteiksim visas informaci
jas. Mums, philadelphie- 
čiams, būtų didelė naujiena 
pasimatyti su elizabethiečiais 
ir juo labiau susidraugauti, 
širdingai lauksim atvykstant.

Reikia šiek tiek prisiminti ir 
apie programą. Atletų pavar
dės bus paskelbta vėliau. Trys 
poros gerų kumštininkų 'jau 
lavinasi; mūsų ristikas Bago- 
čius jau turi oponentą/ Jis at
veš Sunkią vogą, ir jei kas iš 
publikos ją pakels, atletų 
kliųbas duos didelę dovaną. 
Vyrai, neapsigaukit. Vietinis 
Lyros Choras nenorės pasi
duoti svetimiems chorams, 

na- Drg. Mizara jau apsiėmė kal
bėt piknike. “Laisvės” admi-

M ū s ų reko
menduoto} ai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms' 
ir pacijentamasupranta, kad 

įdymas, kaip kad 
tų” Partija, nėra 
iis tikslas, bet 
r Į)ropagaudama-, 
aičius yra rodyk- 
s gauname įtakos 
jčių darbininkų 
, tuo būdu, dides- 
.linū patarnautų, 

revoliuci- 
rodantis 

j imą. šiuo 
pasekmės

Draugė O. Kučiauskaitė iš 
Baltimorės nuo vietinių orga
nizacijų rašo: “Ačiū už laiš
ką, kurį man prisiuntėt. Per
duosiu visoms darbininkiškoms 
organizacijoms, ir mes tinka
mai išdiskusuosim ir organi- 
ztiosimės vykti masiniai į “Lai
svės” naudai rengiamą pikni
ką Philadelphijoj.” Mes esa
me tikri, kad draugai balti- 
moriečiai atpyškės šiemet, nes 
pereitais metais jų pasigedo 
ne tik philadelphiėčiai, bet ir 
IjYooklyniečiai. Drg. Kučiaus- 
j/aitė yra uoli darbuotoja Bal- 
timores darbininkiškame judė
jime ir mes kandidatu 9 j am ją 
j technikos inžinierių sutaisyti 
'ekskursiją vandeniu, žeme ir 
oru ir iškirsti svinstvą visiems 

. kitiems vykstantiems ekskur- 
kuzie taip istveimm- sanįjims į,pikniką. Baltimorie- 
i eilinių narių i teises,. su philadelphiečiais turi 

padarę didesnį taikos paktą, 
negu Lokarno ; flirtininkai. . . 
Širdingai, lauksime atvykstant 
baltimoriečiu.

kurie dainudja solo, dr1 jeigu 
jie visi į krūvą sustoję nepa
dainuotų, tada reikėtų atnešti 
sėtuvę kiaušinių—pautienės iš
sikepti . . .

Mūsiškiu, iš
eina jau pil- 
seimas. Va- 

Roselando Lutvinas yra pla
čiai žinomas Eliza- 
betho ir apielinkės 
miestų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me kreiptis pas 
mus. .

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje 
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su Kasiniu automobiliu; dalinas į tris dalis: »*

1 Mochaffizmas. Kaip sustatyti sulig planui 
__ kaip surasti sugedimus i kaip iftardilns 49. 

statyti. Tas viskas mokinajna kiekvieną 
f. j® dentą crakti&kai. jk> priežiūra instruktorių. 
LIS* 2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalin<iąB*.

L šia prie dabartinių automobilių. • , . ' '»• (>'
3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertą laitf

1 riu. > 1 < ' IĄ.
W Pabaigę mėsų mokyklos kursą, turite pilną >» r* 
y progą pasinaudoti Avienų iŠ dviejų amatx>— 

mechaniko arba Šoferio. Garantuojame !*>•* »' 
nlus ir diplomą. Mokiname grynai lletnftit- y 
kai' 5r angliškai. Kaina prieinama viafan*. t , 4, 

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIČUS. ' Lekcijos dienomis ir vakarais. w
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 0, vai., nedėld. T1UO 10 iki 2 P.M.'!

NEW YORK AUTO SCHOOL 
Kampas 14th Street

Tuoj aus Panaudokite Šią Blanką! Greitai Gaukit Aukų
Name Address Amount

Prie “Laisvės” naudai 
niko šiejnet ,yraį pląčiai 
giamasi, kuris įvyks 3 
rugp., Laure] Springs

Seredos ryte atėjus prie yra formaliai užkviesta ir to- 
Meldažio svetainės, jau pusė- limegnių ; mieątų mūsų organi- 
tinai pagyvenęs judbruvys vy-'zacijos dalyvauti tarną pįkni- 
ras pardavinėjo “Draugą.” -ko. čia paduodu širdingų

Nusipirkau paskutinį jo draugų greitus atsakymus ant 
numerį ir skaitau. Ant pirmo užkviečiamų laiškų. Drg. Sta- 
puslapio šitaip parašyta: 'sys J. Balčiūnas, laikinas Ai- 
“Komunistai griebėsi už ke- do. Choro sekretorius iš Brook- 
džių, bet policija buvo greites- lyno, rašo: “Draugės ir Drau- 
ne ir juos išvijo laukan.” Ta- gaiJūsų laišką Aido Cho- 
da atsigrįžęs, prie to žmogaus ras aplaikė ir jį skaitė savo 
paklausiau: Kaip tu drįsti'susirinkime,: laikytame 24, d. 
parduoti mums šitą laikraštį,.'birželio 
kur mus kriminališkai šmei

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

jtorės
ame

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

Visiems A.L.D.L.D. ir L.D.S.A 
Kuopų Nariams

mestų delegatų 
nai susitvarkęs 
kare koncertas 
Choras padainavo veik išimti
nai iš operetės “Sylvijos” dai
nas. Gražiai, sutartinai dai
nuoja, bet neturi tokių balsų, 
kaip kad Kanklių Choras.

Apie Pečiukaitę reikia tiek 
pasakyti: nedidelio ūgio mer
gaitė, rodosi, nėra iš ko nei 
balsą leisti, bet “rėkia,” kaip 
vyras.

Penktadienis — žymiausia 
diena. Sudėjom virš 6 šimuj 
dolerių vedimui bylos prieš'-S? 
L. A. gegužinius uzurpatorius, 
ir nusitraukėm paveikslą. >

Tame narsiųjų delegatų pa
veiksle 
gai gynė eilinių narių, teisęs, 
mano tik nosis ir iš įplaukų iš
lindęs viršugalvis matosi, Yra 
ir kitų delegatų pusiau-burnių 
paveikslų. Kitas per petį taip 
keistai žiūri, sakytum, kad jis, 
prisiminęs Lietuvą, tėmija be- 
siblusaujančią merginą. . .

Subatoje įvyksta proletme- 
nininkų suvažiavimas. Meni
ninkų suvažiavimai: man jau 
pradeda nepatikti, nes į dvi 
sesijas bandome aptarti ketu
rių metų veikimą. Pirmos se
sijos kaip kada neužtenka ra
portams, tad ką galime aptar- mes, 
ti į porą valandų? 'čiai,

štai kad ir naskutiniam su-* steite

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
Kreipkitės j DR. ZINS, Jeigąi kenčiate nuo: Kraų- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvaf- 

1 gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgij’os, Padidėjusių Liaukų, 
Pinučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklis 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji- 

I mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
su*ei’kiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku.

, Kainos prieinamos.
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!

^-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai 

DR. ZINS no EAST 16th ST.N. r.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving H.; 

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

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinų ^mechanikais, styrininkais; pardavėj’ais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. Leidimai už
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasės dieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedėliomis nuo' 10-12. Kata
logas uždyką.

■ OPTOMETRAI ' ‘ <
394-398 Broadway 331-335 Division Avenuė

BROOKLYN, N. Y. -

Irinkimas. Narių 
g, net niekad tiek 
ro, kuomet mitin- 
kiami atvirutėmis. 
Ilgei is žingeidavo- 
egatų iš seimo ra

to. pradžios susirin- 
kad čia kas nors 

a prasto. Bet visgi 
buvo pakenčia- 

tvarka. Priėjus 
delegatų raportų, 
B. Diržinauskas 
į jis gavęs nuo 

J urge liūtės 
pasakius, 

Kiuotų į seimą, nes 
■ mandatas pasiųs- 
I, todėl seime ne- 
litas. Nenorėda
mi kuopai bereika- 
I, jis nevažiavęs į 
ras delegatas—O. 

nuvažiavo ir da
le. Negalėdama 
ti susirinkime, at
iką raportą. Bet 
kas vėl nenori tą 
lityti, sako, kad 
>ati dalyvaus, tai 
s raportą. Nariai 
kad būtų skaito- 
lininkas pradeda 
kai kurias vietas 
škraipo ir sako, 
o nesą naujo, 
pareikalauja, 
retorius visą 

Vienbalsiai 
aujant, finansų se- 
rskaito visą rapor- 
čius raportą ir tę- 
dalykus, narys V. 
is pasiūlo rezoliu- 
Tarybos klausimu.

ir prot. sekreto- 
sas pastangas, kad 
©skaityti. Bet na
šlauja, kad rezo- 
skaitoma, ir jeigu 
priimsftne, o jeigu 
įtikusi, bus atmes- 
s rezoliuciją skai- 
?žda, prot. sekre
tą lermą, 
alą, bėga 
lia jam 
ti laukan 
ž daryt as. 
klauso.
rmininko 
ętainės.

GEORGE MASILIONIS
377 Broadway South Boston, Mass

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpę S8th ir 88th Sts„ NEW TORI CITY

Dabar jau cl. AKsimitauskas 
nuveža mane pas dd. Mockus,! Ketvirtadieni 
kur išbuvau visą šeiminį jo- 
inarką. Minimų draugų ne
mačiau jau 13 metų. 1917 
metais išvažiuodamas iš Chi-

įeagos, palikau juodu du vienu, 
o dabar jau jų duktė visą sa
vaitę, pirm ėjimo mokyklon, 
man pusrytį gamino. Mergai
tė graži ir rimta.

Vakare nuvažiavau aplan
kyti kitus senus pažįstamus, 
pas kuriuos kadaise dar gyve
nau Gardnery, Mass.

Sekmadienio rytas; 'panašu 
į lietų, biskį vėliau drūtokai 
nulijo. Į pavakarę išsiblaivė, 
ir mes vėl į “Vilnį.” Halsted 
Strytas- pilnas žmonių. Jų yra 
ir “Vilnyj,” yra ir “Sandaroj.” 
Visi šneka, visi laukia seimo.

Apie kokią 8-9 valandą 
žmonės pranyko, tik Dr. Grai- 

fcčiūnas, pagal chicagiečių pa
sakojimus, laksto Halsted Stfy- 

tu ir pyksta, kam jo neį viena* 
frakcija neįsileidžia į prieš1- 
seiminį kokusą.

Kuomet žmogaus politinės 
šaknys papuvę, tuomet kiek
vienas bijo, idant virsdamas 
neužgriūtų.

Panedėlio ryte susirinkome 
Lietuvių Auditorijon. Viršuj 
estrados matosi šitaip parašy
ta : “Sveikiname S.L.A. 36-to 
Seimo delegatus ir linkime prar 
vesti naudingų tarimų (po po
licijos buože.J.N.) mūsų bran
giai organizacijai.”

Susirenka visas S.L.A. uzur
patorių štabas ir prasideda 
atidarymo seimo ceremonijos. 
Kaip kas man sakė, kad jei-

Dar Yra 50 Kopijų. .
Darbuokimės, kad išplatinti visą 

NAUDOKITĖS NUPIGINTA KAINA

Kvede.ro


Puslapis Ketvirtai

Simonas M. JanulisRašo

Kadangi “civilizuotų”, minkštų rykščių ant palaikymo_ autoriteto.
•j 1 i • 1 1 1 • v — • • • A z~\ Ir o I /a /J n n v» r. 1 t t.-* 4 ■ t

Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių

> i >

> y*;-*

St.

Ketvirtad., Liepos 10, 
_ ___ LJ___r, - - - - - ■ ’ I _

PLYMOUTH, PA. : • • ( ’.Vice-Pirm. A. Kareckat,
A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirinki-son St., N .W , , ,

mas bus pėtnyčioj, 11 d. liepos (Ju- Nutarimų Raiši .K .Rntikai R. R. 9,
ly), 1930 m., 7-tą vai. vakare, Stra- Box 117
vinsko svetainėj, 42 Ferry St. I Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108

Visi nariai ir narės malonėkite Elizabeth Ave.
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų.
Fin. Sekr. M. D. Stanislovaitienė.

/ (161-162)

HUNTINGTON,

Lietuve Fotografistė

APLA

Pa..

draugės.

Exlen.

BAYONNE, N

if LIETUVOS PREKIŲ
" ie.

ir

| — - —V-TA M

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burto;
m St.; Pirmininko Pagelbininkas K

B. M.

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus r

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

Mlt 
pn-

AVe

24fi

St
Wes

Ave 
Ave

Ave.

Rice-
St.

818 E. Sixth Street 
SO. BOSTON, MASS

Bell Phone,. Poplar 7545A. F. STANKUS:
GRABO RJUS-UNDERTAKER

Pittsburgh

Carnegie

Arlington

Monroe
Wheelock

Elroy

St.. !
655.

St

St

Ave

, II

Powersdalc
41 Eckert

E. Mahanoy

apie programą, 
bus kumštynių, 
kitokių žaislų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

GRAND RAPIDS, MICH.
--------- ---- ‘ L.D.S.A. 37 kuo-

ezero, 
nėra 

duoklės mokėtos, galėsite užsimokėt. 
Kviečia Rengėjai.

(162-1453)

P. L. A. KUOPŲ 
ANTRAŠAI

439

, F.

Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta 
rimų Raštininkas J. Stripinis, 4! 
Sawtejle Ave.; Finansų Raštininką 
K. Vepslauskas, 12 Andover St.; Li 
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 711 
North’Montello St.; Kasierius D. Pu 
gojis, 75, Intervale St.; Kasos Glo 
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St 
M. Yazukevičia, 153' Ames St.; P 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi if 
Montello, Mass.

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

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

pikniką nedėlioj, 13 liepos, Lietuvių 
Kempėj. Bus įvairių žaislų, skanių 
valgių ir gėrimų. Kviečiame visus, 
atsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjos.
(161-162)

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

ką nedėlioj, 13 liepos, Valley . View 
Parke, Inkerman, Pa. Prasidės 10 
vai. ryte. Bus gera programa, dai
nuos Aido Choras iš Wilkes-Barre, 
bus i solistų, duetų ir t. t. Taipgi 
įvairiausių žaislų, už kuriuos bus 
duodama dovanos. Kalbės R. Miza- 
ra iš Brooklyn, N. Y. Programa pra
sidės 4-tą vai. po pietų, 
linkės

D.
434

300 Todd St.,

Penn Ave.,

Komisija.
(161-163)

Addison

Box

Eyck

Ave.,

Auburn 
307 Plymouth

o.
A.

J.

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

dai ima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė- 

Birutės”^saldainių, deš
rų. lašinių, palengvicų, kum 
pių, baravykų, trejanky 
tt.

Remkime Lietuvius

K. Sliekienž, Siti El- 
Brentwood, Pittsburgh, 

r

15-

17-

19-
20- .-A.. Botyi-įu
Z2f-I>x Cibįlskį

2'4-h< ■' Šonloikis, i .1324 Pc
Į Yiu'ngsto(vn,: Ohię. •

25^—Ai '■ Dclinikafci&bė, 
. Btiffftlo, N. Y.

26r-A:, Dambrauskas, 224
. i Girardville, Pį.
<n,.
30—J.r ; Leoriaitib, 

i Benton, Ui.
32—K. BakanaU

Easton, Pa. ■

! St.

St.
Rd. 

Ave.

Sarah St., S. S

. Box 655, Nev

Albauskis, 1100 Union Ave., Chicag< 
Ill.

Box 441, Courtney

Maplewood

No. 42.
Library

blTHVANlAlS!
IMPORTING COMPANY . -

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
1 MONTELLO, MASS.

Valdyba:
V. Gelusevičius, 51 Glendale

5768

P. o.

46 Ten

Jforvich

S.

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

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn- Finansų sekr. 

cr Avė.

HARTFORD, CONN.
Pėtnyčioj, 11 <1. liepos (July) yra j 

šaukiama mitingas tuo tikslu, kad su- 
organizuot Darbo Unijų Vienybės 
Lygą (T.U.U.L.). Bus geras kalbė
tojas, kuris išaiškins unijos reika
lingumą. Todėl kiekvieno darbinin
ko pareiga atsilankyti į ši susirinki
mą ir pagelbėti organizuoti ir pa
tiems prigulėti. Susirinkimas įvyk;. 

Educational Alliance, 2003 
Main St., 8-ta vai. vakare. • . 

Org. Komitetas. 
(161-162),

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

t’ke.j ,BuS| įvairių žaislų, ska
nių valgių ui’,gėrimu. Kviečiame vi-

moterų siitepH^si'piKhikas but: skiiį- 
tingeįshis * h'iąvairėsniSį negu kiti; J 

j ■ > ' ■ Komisija; ‘
* ' ' : ' ‘ < i ■' . (161-162)

DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47-to,s kubpos pusmętįinir 

susirinkimas Ųus nedėlioj, 13 liepos, 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Vėi> 
nor Highway; 40 vfil. /ryte. Visi na
riai, kurių yra užsivilkę mjkestys i 
delei bedarbės ir negalit užsiihokėti, 
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 
kurio sužinosit kuopos augimą bei .. ............
darbuotę per ta pusmeti. Tat visi j io—fs.""K^ti’kiis*' 1388 
dalyvauki!. Sekr. J. Povilaitis.

(160-162)
Ohio.

41— J
42-

LAISVI
i ' ’ U ‘ r jĮfetvirtacL, Liepos

ĮSPŪDŽIAI IŠ DVIEJŲ APSK
RIČIŲ KOMITETŲ POSĖDŽIO pos rengia šaunų pikniką nedėlioj,

~ ~ 113 d. liepos, Darbininkų Kooperaci-
~ . Ijos Darže, Green Lake. Draugai

A.L.D,.L.D. IX Apskričio ir darbininkai ir darbininkės, dalyvau- 
L.D.S.A. VI Rajono komitetų,kit šia.me piknike, .nes vasaros sę- 
bendras posėdis įvyko 2 d. he-|me) kaip užklups šalta žiema. Tat 
pos, Central Studijoj, Mahanoy naudokimės tąja gražia gamta Koo- 
City, Pa. Apart draugų Ali-,E“josA,Dpriena^’kX 
sausko,Armino ir šepailienes— • *■- •-
visi kiti komitetų nariai daly-! 
vavo. Protokolą perskaičius, 
sekė raportai, Keli lygiai ra- 

,/portavo apie jau atsibuvusį 29 
as d. birželio išvažiavimą. Prie 

J reikalų pla- 
sykį skubinau, kad nuraminti kaip nors mū- čiai ir daug kalbėta, tartasi 

. Jau sargai rinkosi apie vėl rengiamą abiejų aps
kričių generalį išvažiavimą, 
kuris įvyks 15 d. rugpjūčio, š. 
m., Laike Side Parke, Maha
noy Junction, Pa. Nuodug
niai apkalbėjus specialio “Lai
svės” numerio išleidimą, susi
rinkimas raštų tvarkymo komi
sijai patarė dar sykį atsikreip
ti į draugus-rašėjus ir para
ginti juos, kad savo prižadus 
kuoveikiausiai išpildytų, t. y., 
šį tą parašytų į specialį “L.’^kit. 
numerį.

Kas link skelbimų rinkimo 
numerį, nutar-

rėdavo sustoti į eilę, kad būtų galima leng
viau suskaityti. Patikrinti eidavo vyres
nis sargas su apie 15-20 sargų, o prorečiais 
ir pats viršininkas.

Artinos laikas patikrinimo, ir nors 
turėjau teisę neiti ant pertikrinimo, bet šį neužbaigtų 

/>• 1 r« -« Ln -C -«i vi mn'i wi i ti vt-iti

vax s 40 Sl- nukankintą draugą.
tr«vboq bp-! kiemo ir tuojaus turėjo būti patikrini- 

veik/visai nebūdavo, nes kur gi galęjo eiti i mas‘ Pradėjo giupuotis į ei-
kalinys, beveik nuogas būdamas. Ten pat 'įes-_\As matau, kad prie durų, pro kurias

\ ° 1. TZ . • x ihiv»AiA oOi’iyoi nrmri crriui riv»rr k vacaiiclrnabuvo vienas sargas lietuvis Kazimieras; 
Jančis, kuris nedėldieniais ateidavo pas' 
mus pasikalbėti lietuviškai, ir vis klausda-l 

. vo mūs; nuduodamas, kad jis yra mums la- i 
bai prielankus ir draugiškas, kaip ilgai mes 
manome čia tyruose pūti? Mes jam atsa- 
kydavom: Kur gi žmogus gali pasidėti be i 
pasporto? Ir kad mes nežinome net į ku
rią pusę reikia eiti iš tų kalnų ir miškų. 
Tai buvo labai diktas vyras, tik ką atitar
navęs kariuomenėj ir nesenai gavęs darbą 
kalinių sargo. Jis visuomet didžiuodavos, 
kad jis “neprastas,” nes jo brolis tarnauja . . - . . ,r.
Kupiškyj už “kurmoną” pas Kupiškio kle-Mano ar- 
boną ir yra jo pirma ranka. Girdėjau, , - 7 "7 7° i ^7 i • ' - "7
prieš kara tas kraugeris atvažiavo į Ame- |neyer7a tjida^ kada laisve jau čia pat, nes

(Tąsa)
Vienu žodžiu, viskas ėjo ramiai 

rai. Valgyt turėjome užtektinai ir 
nekontroliavo mūsų. Administracija žino
jo, kad atėjus žiemai kaliniai jau nebėgs, o 
jei kuris beprotis pabėgs, tai jie žinojo, 
kad toli nenubėgs, todėl sargybą visai su
mažino. O kada šaltis siekdavo virš - ~ 
laipsnių R., žemiau zero

ir ,ge- 
niekas

I Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
iždininkas A. Daukšas, 1181 Walk

er Ave .
Kasos Globėjai: Ig. Medaste0dUBl& 

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

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

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

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

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Salės Rarandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.'

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utaminką, 
savam name, 1057-63 Hamilton Aye-

, Kaliniai jau pradėjo grupuotis į ei- 
įles. - Aš matau, kad prie durų, pro kurias 
i turėjo sargai ateiti, stovi dyg. Krasauskas 
'ir apdengęs ką tai po savo švarku ir pri- 
I spaudęs rankomis laiko ir neina nuo durų, 
j Aš tuojaus įpriėjau prie jo pažiūrėti, ką jis 
ten taip nepaprastai paslėpęs turi ir ko jis 
ten stovi prie durų. Koks gi mano buvo 

i nusistebėjimas, kuomet aš suradau drg. 
Krasauską turintį didelį kirvį, kuris turėjo 
būti mano virtuvėje. Užklausus jo, ką jis 
čia mano daryti su tuo paslėptu kirviu, jis 
ramiai atsakė, kad laukiąs ateinant sargų į speciali

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?

Birželio 25 d. įvy 
L.D. 231-mos kuopos 
mas. Išvkomiteto rap 
rodė, kad narių už 
tus yra pasimokėjusi 
nemokėję. Draugai 
jo nemokėjusius nari 
bint, kad užsimokėtų 

Skaitytas laiškas i 
ly Worker” reikal 
skaitytojų gavimo, 
mą apkalbėjus, pasii 
sunku bei visai nega 
“D. W.” skaitytojų, 
kuopa aukojo tan 
$5.00.

Komisija išdavė r 
atsibuvusio išvažiavir 
žiavimas visais atžvi 
Vyko. Pelno kuopa 
dol. su. centais. K u 
Širdingą ačiū Grea 
Jaunuolių Chorui, tai 
Už išpildymą pi 
Ačiuoja ir visai publi 
silankymą.

Kadangi “Laisvė” 
respondenciją, kur l 
sinama ir išvažiavim 
no net keletą sykių, 
rinkimas, atsižvelgdai 
paskyrė “Laisvei” pe

Delegatas drg. Ki 
davė tinkamai sutvar 
tišką raportą iš Antri 
čio konferencijos.

Centro reikaluose k 
sijos kas link moterį 
čių. Mat, nekurie 

>kad moterų į A.L,D. 
* kestys pasilieka kuoj 

vyrų siunčiama į Cer 
kia, moterys priklai 
prie kuopos, o ne pr 
bei Draugijos. Ma 
naujokei, atrodė keist 
diii£a. Bet juk nep 
ttkrtn reikalu. N u tai 
tls į Centro sekretor 
gų ihfobmacijų.

Būtų neblogai, ka 
sekretorius viešai per 
tartų žodį šiuo klaus 
abejoju, gal kur nor 
kampelyje it prisilail 
našių taisyklių.

---------------------- , i

PEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYT 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MG

, ILLINOIS r
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25tji St. 
Vice-Pirm. K. Juška, 325.—4th Avė. 
Protokolų Sekr? A. Trepkud,1 349—-

10th St. . ' < ' . ►
Fin. Sekr. K. ShimkUs, 135—36th SL
Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė, <».•*

Visi Moline, IU..j I
Iždo Globėjai: J. Julius, Box».48th 

St. and 5th Avė., Moline, III.; 
M. Junaitis, 215—17th Ave^,* East 
Moline, III.; Maršalka J. Kailis, 

2435—33rd St., Moline, III. j

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

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

Sekretorius--J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave., McKoes 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

SEKR

Visos apie- 
lietuviai darbininkai dalyvau- 

Kviečia Rengėjai.
(161-163)

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. V Rajono piknikas bus 

. . . ' , . - ,. . T v. i • x- j j-, v. nedėlioj, 13 liepos, Laurel Springs,ir visųpirmu nukirs tą tautietį Jancį, at- /a skirti tam tikrą nuošimti n. j. prasidės io-tą vai. ryte. Bus 
1 ” ' ’ 1 '.šokiai, įvairių žaislų vaikams ir su-

augusiems. Taipgi bus virvės trau
kimas vyrų su moterims. Valgiii ir 
gėrimų nesivežkit, nes komisija pa
rūpins geriausių užkandžių ir gėri
mų. •

Subatoj, liepos 12 įvyks L.D.S.A.
V 'Rajono pusmetinė konferencija A. 
Liaudies Name, 8th St. ir Fairmount 

Gi mikli '^ve-’ 8-tą vai. vakare. Delegatėms Url aUKU jr svečiams nakvynę parūpins vieti- 
suorganizuoti nes ’

keršijimui už įskundimą drg. Leikos, o pas- Lems skelbimų rinkėjams, ku- 
..........  - Mano ar- r*e savo darbą reikalaus at- 

uJTd' gumentas, kad mirti del kokio ten kvailio Iy?inim0, 0 kuri?. ni.eko n®_ 
liks apskričių kasoje.

“Laisvės” platintojų tą die- '  z -i r' i. - ___ c - Y • _ \  i i. _
ant laisvės išėjus'bus galima daugiau at-
siekti ir tt.—nieko negelbėjo. Momentas'njJ 715-tV rugpjūčio? nutarta

riką. O kaip aš norėčiau kur nors susi
tikti! Taigi tas budelis, būdamas kitų sar
gu, kažin del ko niekinamas, sumanė kuo
mi nors atsižymėti ir, matomai, nieko ge
resnio neišgalvojo, kaip atsigerti tautiško- 
lietuviško kraujo.

Tai buvo nepamirština mūsų gyvenime 
diena, gruodžio 9 d., 1911 m. Ta diena iš
ryto buvo labai šalta, apie 40 laipsnių. To
dėl kaliniam einant į darbą davė kiekvie
nam trumpus kailinukus, kad jie nepastip
tų iki nueis į darbo vietą, o dirbti turėjo 
su vienais miliniais švarkais. Tada admi
nistracija buvo tikra, kad kaliniai, neno
rėdami sušalti mirtinai ant vietos, tikrai 
dirbs, kad nors kiek apšilti. Pradėjus dirb
ti, mūsų draugas Juozas Leika kailinukų 
nenusivilko iki šiek tiek apšils. Tuomet 
priėjo prie jo tas “garbus tautietis” ir pa
liepė jam nusivilkti. Nors aplinkui buvu
sieji kiti sargai rusai tai matė, bet nei žo- į 
džio nesakė. Drg. Leika atsakė, kad jis' 
mano, jei jam davė, drabužį, tai jis ir turi , . 2 L . - ... ... f.. . .J f ...
teisę nešioti, ir visai jam mintyj nebuvo, ^7^177^77^77?,??/£e7 ?ar"
kad tautietis ir dar “draugas” bus toks iš
gama. Pareinant iš darbo drg. Leiką pa
ėmė iš tarpo kitų kalinių ir nuvedė pas vir
šininką, kuriam Jančis apskundė drg. Lei
ką, kad jis nepaklausė jo paliepimo ir ne- vaga.

Viršininkas tuojaus liepė duoti plakdavo, kai kam retežius užkaldavo, kar
tais visai be priežasties, taip sakant, del

buvo kritiškas, nes jau matėsi sargai atei- 'sudaryti didelį būrį, 
nant, ir jo karšta avantiūra galėjo lėšuoti! rinkėjų nutarta 
daug gyvasčių, nes, kaip paprastai, būtų 
prasidėjęs visuotinas šaudymas į visus ka
linius, ir kuomi tas viskas būtų pasibaigęs, 
sunku pasakyti. Aš žaibo greitumu pripuo
liau prie politinių kalinių grupės, šaukda
mas pagelbon, ir mes apie 5 vyrai tuojaus 
jį nuginkla\V)m ir nutempėm nuo durų kaip 
tik tuo momentu, kaip sargai pradėjo eiti; 
pro duris, kurjų tarpe buvo ir drg. Kra-1 
sausko laukiamas Jančis.

Po to visgi drg. Krasauskas nenusįrami- Barre, Pa., ir Lyros Chorą iš 
no, bet visą naktį žingsniavo po didelį mū- Shenandoah, Pa.
su kambarį, neprataręs nei žodžio.; Nemie-•!.; Sekantis komitetų posėdis

10 porų, kurie dirbs su pakai
tomis. Aukos gi bus renka- 
Įmos dviem tikslams: į T.D.A.

ir kovai prieš socialfašistus
S.L.A. uzurpatorius. Aukas 
renkant bus prisegiojama tam 
tikri ženkleliai, kurių nutarta 
užsakyti 10 grosų.

Apart poros kalbėtojų, nu
tarta šiam išvažiavimui už- 

! kviesti Aido Chora iš Wilkes-!fial?or*■ 1V1 i »■»

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

3— P. Sadulienė, 108 Cress St., 
Pa.

4— J. Pacauskas, 539 W.
Shenandoah. Pa.

5.—V. Labutis, 121 E.
McAdoo, Pa.

G—M. E. Oftsterienė, 926
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 3121
Brentwood, Pa.

8— W. Stačinskas, 2310
Pittsburgh, Pa.

0—K. Stašinskas, P. O.
Kensington, Pu.

10— J
Heights,

11— J. Barškietis, P. O.
• Pa.

12— J. Kinderis,
Ambridge, Pa.

13— Wni. Orban, R.
Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas, 
Braddqck,- Pa. ;

-P. Kavaliauskas.
Aljqpippa, Pa.'

-K. Levine, 242
Turtle Creek, Pa.
J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va. 

jus. Box .2117. Burgettstown, Pa 
sk|s,; 7042 )Link Court, Maspetb

Avė
St.

Ave
. - uimuvuic, < a-

^71—Motiejus į Bathtls, Box 24, Wilsonvilk
107 N. Duquoin

Bakįnauskas, 677 Bushkil)

B. Shatkus, 1256 Scribner 
. ? Grand Rapids, Mich.

^-J. Ąudicjaitis,' Bo?t 113, Royalton, 
3o—K. Bagdonas; 114 N. Vine St.,

Shamokin, Piu
36— ̂ -Ch. Vaičiūnai, 929 So. Hobson

Harrisburg, III.
37— L. Aiman, Box 568,

Pa.
38— F. Šiaučiulis, 304

Frankfort, Hl.
39— J, Willumat. 417

Collinfyille, 1)1.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A, Bočis, 
68 W. 10 

Protokolo Sek. P. Janiun&s, 
128 W. 49th 

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

nusivilko.
■drg. Leikai 20 rykščių čia pat prie raštines.

gojau nęi aš, nei kitas musų draugas. Na, Nyks 6 d. rugpjūčio, Miners-
žinoma, negalėjo miegoti ir drg. Leika._ Bet < ville» Pa- Trik s į^n,pį,-nedč--0J’ 13 -1’- °Nm‘

nių valgių rit ,gėriwi- i Kviečiame vi- 
įsus atsiląnkyti,' Mes itikrfnam'eį t.ad

visgi administraciją šį tą suprato ir Jančį i 
pasiuntė į;kitą vietą,ir niekuomet nępasi- ‘i pdblUIlie į; KILU VJLtJLęį; Al. illvKllUJIlUL 'AlępdbA“ ' ; UADTFADTl PfbMM ; '

! taikė jam būti tenai, kur mūsų draugai dir-; ■ į ‘« nAKlrvfiw, LUPlW..
bo. Ir tas buvo gerai, nes aš buvau tikras,

bo, kur tuos draugus išvarėį tai vienu tau
tiečiu bus mažiau, nes ant- darbo visokių 
įrankių buvo užtektinai.

Toliaus ir vėl gyvenimas ėjo paprasta 
Prorečiais kai kurį rykštėmis nu-

Apie kalėdas net ir tenai aplankė mus rusų 
popas, bet čia tai ir jis net buvo mandagus 
ir su kriminalistais laikė “šventą” pasikal
bėjimą ir net diskusijas. Buvo labai juo- 

po ekzekucijos, kaip mėsos ištaškytos kabė-. kinga, kaip vienas recedivistas iš “rašto 
jo ir kraujas plūdo. Del aukštesnės garbės-šventodarodinėjo J>opui, kad kazyrėmis 
mūsų lietuviškos tautos; tegul mūsų tėvyn-7°?^ n^ra nuodėmė, nes, sulig jo, šventasis 
ainiai žino, kad vienas iš tų kapotojų buvo Nikolajus lošė kazyrėmis. , Popas išvažiavo 
tas pats skundikas Kazimieras Jančis, ku
ris gal ir dabar kur nors Amerikoj “kelia 
tautą” ir garbina dievą, didžiuodamasis sa
vo atliktais “tautos labui” didvyriškais 
darbais.

Už keleto minučių po to nuotikio atlėkė 
vienas iš draugų ir pranešė man apie tą 
įvykį. Aš tuojaus nulėkiau pas viršininką 
reikalaut paaiškinimo, kodėl taip atsitiko. 
Viršininkas labai “apgailestavo,” bet pa
aiškino, kad tas protarpiais reikia padary
ti del palaikymo disciplinos. Viršininkas 
dar pasakė; ftad geidausią ką jis galįs da-

• bar padaryti, tai neužrašyti*į drg. Leikos 
popieras, kad jis buvo plaktas; tas taip pat 
skaitėsi dideliu pagerinimu, nes kalinys,

. kuris dirbo ant. gelžkelio ir nė kartą nebū- 

. vo baustas, gaudavo sutrumpint kalėjimo 
»laiką: už 7 mėnesius darbo rokuodavo viė- 
, nūs metus laiko kalėjimo, pagal specialį
• cirkuliarą vidaus reikalų ministerijos, 
į Apleidęs raštinę, aš tuojaus bėgau pas 
’ drg. Leiką, kurį atradau visą kruviną gu- 
' lint ant lentų. Čia pat buvo drg. Krasaus,-

kaą ir dar vienas draugas lietuvis. Kiti gi 
politiniai kaliniai tuo laikū turėjo specialį 

J susirinkimą, aptarimui, kaip reaguoti į tą 
nuotikį ir, suprantama, kaip atkeršintLtam 
budeliui, nes čia -buvo ir progų ir galimy
bių. Drg. Krasauskas buvo pajuodęs ir 
per visą laiką neištarė nei žodžio.

Buvo laikas jau duoti mano 700 armijai 
vakarienę ir aš turėjau eiti į virtuvę, iš 
kur jau buvo atėjęs vienas iš virėjų šauk
ti manęs. Laike padalinimo vakarienės 
mano darbas buvo stovėti ir žiūrėti, kad 
lygiai visiems būtų duodama. Po vakarie
nės visuomet būdavo patikrinimas-skaity- 
mas kalinių. Laike patikrinimo kaliniai tu-

.vietos nebuvo, tai budelis parmušė jį čia 
pat ant žemės ir davė per nuogą kūną 20 
lazdų, kurios paliko 20 paplūdusių kraujais 
vagų. Ir aš patš mačiau, už pusvalandžio

ir niekas nebuvo nubaustas. Mus gi, užra
šytus katalikais, toji “dievo malonė” taip 
toli pasiekti negalėjo. Matomai/katalikiš
kas dievas nežinojo geografijos ir negalėjo 
mūsų surasti tame tolimame žemės kampe, 
o gal ir šalčių pabijojo.

Praėjus šventėms ir vėl prasidėjo tas 
pats pilkas, vienodas gyvenimas ir tas ne
žmoniškas šaltis, kuris visus labai kankino 
ir ne vienas' tenai nušalo rankas ir kojas, 
kad jam ant toliaus jų valdyti neteko.

Buvo 3 sausio, 1912 m.; aš? užbaigęs dar
bą, jąu buvau pas draugus ir kalbėjome 
apie Lietuvą, kurią mes jau buvome pasi
ryžę visi kartu parpatyti ateinančią vaga? 
ra. Mums bekalbant, atęina.. vyresnysis 
sargas ir praneša mari, kūd atėjo į)bliepi7 

, Illas' iš vyriausios raštinės rytoj m^rie 'iš
siųsti į tą raštinę už raštininką, kuriu tenai 
labai trūkstą. Mano draugai labai nusiminė, 
nes suiro mūsų planai keliaut kartu Lietu
vos linkui. Bet daryti nebuvo ko. Jei tai bū
tų buvus vasara, tai, žinoma, įnės nebūtu
me laukę, o tą pačią naktį būtume mėginę, 

i kaip nors prasprukti per kareivių liniją. 
Bet tas buvo 3 sausio—viduržiemį, o lau
ke virš 40 laipsnių žemiau zero. Aš priža
dėjau draugams, jei būdamas raštinėje ga
lėsiu ką nors padaryti del jų, tai steng
siuos, kaip išgalėdamas.

Ant rytojaus, laiminamas visų kalinių 
susirengiau į kelionę. Galiu pasakyti, kad 
mane net kriminalistai gerbė už teisingą ir 
gerą patarnavimu. Jie prašė mane patarti, 
ką, mano nuomone, jie galėtų išsirinkti už 
starostą. Aš jiems patariau, kad jie iš
rinktų naujį pagelbinįngą, o už starostą 
paliktų mano buvusį pagelbinjnką jūreivį 
Šuchliną, ką jie ir padarė. (Tąsa bus)

Pasikalbėjimas su Dainų 
Dienos Komisijai

• i ■ }. ■ i

Klausiu, kada šiemet įvyks 
Dainų Diena. Gaunu atsakyV- 
mą, kad 20 d. liepos, Charter 
Oak parke, Hartford, Conn. 
Klausiu ar daug chorų daly- 
vaur;. Gaunu atsakymą, kad 
penki chorai dalyvaus iš Conn, 
valstijos i 
valstijos, 
jeigu tą dieną lytų, 
atsakymą, kad piknikas vis-į 
vien įvyks, atidėliojimų nebus,! 
nes parkas labai puikus ir tu-' 
ri labai gerą pastogę, po ku
ria gali sutilpti apie 5,000 
žmonių.

į Paklausus 
pasakė, kad 
lenktynių ir 
Taipgi bus ir kalbėtojų, kurie 
^paaiškins apie dabartinius 
įvykius darbininkų tarpe. '

Užklausus ar mano turėti į 
1 publikos, atsakė, kad tikisi ■ 
šiemet turėti daugiau, negu' 
kad pereitais metais j Dainų 
Dienoj turėjo. Mat, per vi
są tą laiką darbininkiški cho
rai tarnavo darbininkų orga
nizacijoms, tai dabar tos orga
nizacijos bei jų nariai atsiteis 
chorams skaitlingu atsilanky-

ir vienas iš • Mass.
Klausiu, kas būtų, 

Gaunu

~ PRANEŠIMAI '' 
Y IŠ KITUR

ROCHESTER, frU Y.
’ Pranešimas

Tarptautinid Darbininkų Apsigyni
mo piknikas, įvyks nedėlioj, liepos 13 
d., Rifle Range Parke. Visi lietu
viai kviečiami atsilankyti. Tuomi 
prisidėsite prie parėmimo šios Orga
nizacijos.

Kviečia Rengėjai.
(162-3)

DETROIT, MICH.
Draugiškas;, išvažiavimas bus ne

dėlioj, 13 d.' liepoš, Palmer Parke,
arti Hamilton Ave. Prasidės 2-rą. 
vai. po pietų. Bus programa, pra
kalbos ir žaislai. Rengia bendrai S. 
L.A. 200 ir 21 kuopos. Kviečiame 
visus atsilankyti, išgirsite daug 
svarbių naujienų, pasimatysi! su 
draugais ir pažįstamais. Privažiuo
ti galima Woodward gatvekari'ais.

Kviečia Rengėjai.
(162-163)

St

Castle Shan n oi

E. 6th St., V 
N. Morrison Ave 

Andrus St., Akro>

Guzevičiene, Box 400,. Benld, Ill.
■F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginav 
Mich.

44— L. Lnsky, Box 413, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddv 

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

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas,

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius,

Brooklyn, N. Y.
50— M. UrmoniCite, 37 

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

Wilkes-Barre, Pa. 
Chicago, III.

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

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

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

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

Clark PI.
Prot. Rašt. B. Barkauskis, 255 

‘Pine St.
Fin. Rašt. A. Grigaitis, 2122; In

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

Clark PI.
Iždo Globojai: D. KalnetienS, 14M 

k Park St., J. Krakauskas, 8W 
•'irst St. ( . . į f d

Organo Rašt. .L Kentnis, 201 E.
Vestfield Ave., Roselle Park, ,N. J.

Maršalka J. Kiceina,, 259 Broad- 
vay. /

Susirinkimai įvyksta kiekvieno me- 
esio antrą ketvergę, po No. 269- 
71 Second St.

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

Liubertas, 4177 Ashland

J? Birštonas, 2739 Carson

raštininkas V. J. Gfcral- 
1946 Sharon Ave.
J. Overaitis, 4689 Bran

’irm. J.
Ave.

/ice-pirm. .
Ave.

'Jutarimų
tauskas, 

urtų rašt.
don Ave.

odininkas A. Vegela, 7715 Dayton
Ave. <•
Guntarienė.

ždo globėjai: E. VegelienS ir 'O. 
Draugijos susirinkimai atsibfina 

as ketvirtą nedėldieių kiekvienai 
.ėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
r Dix Avė., 3 vai. po pietų,

IETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
iRAUGYlSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyoa 1930 Metams 
’irmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.. ,
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
■'in. Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Sum

mit St.
ždininkas A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. GiraiUs, 174 Ąshley St. 
Jrgano prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St. ' ■ f LLI i
Susirinkimai atsibūną kas antrą ket- 
/ergą kiekvieno mėnešib, Laboj? Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakarę. j '

išbalzamuoja it- laidoja numirimu* 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliudlmo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriauslose vietose ir už žemą kainą.

; 1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Pirm.
St.

Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St
Užrašu RaŠt. J. Stoškus, 20 Faxoi 

St.
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 SawteL 

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 16/

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

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

kiekvieno mėnesio.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS-* 

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. BeniulienS, ’ 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turskienč, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininke K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobiene, 221 Ames St; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St: Ligonių 
raštininkė M. Pčtsus, 184 Ames St; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

P1TTSBURGHO IR APIEUN1
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBO 

KOMITETAS 
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J. D. ‘

3121 Elroy Ave., Brentwood(
burgh, Pa. ’

Sekretorė A.
roy AveM
Pa. ... ....

Iždininkas J. Miliauskas,
ward Ave., McKees RodoL^Wu,

. J. Urbonas, IfB-Jįnt
St., Š. S. Pittsburgh, Pa/

Rezoliucija Pildon 
Tarybos Klausi

.L.A. 346-ta kuop 
tame savo susirinkin 
3 d., 1930, išklausė 
savo delegato iš S.L 
Seimo, įvykusio birže 
dd., 1930, Chicago, 

>346-tos kuqpos naria 
labai nustebinti tuo ri 
beširdiškumu, kurį 
mūsų pirmiau buvusi* 
moji taryba ir seimo 
komisija, pasikvietusi* 
policiją ir mušeika 
daugelį delegatų sum 
gelį nekaltai suarešta’ 
200 delegatų—teisėta

prisiųstų—išmetė

Susivienijimo Gy 
Fondo Komitetą 

Antrašas

SLA 36-tas 
(laikytas Meldažio 
nej), kaip žinoma 
fondą kovai su SL^ 
patoriais. Fondo s 
kimas tilpo mūsų s 
je. Reikia jis visa 
Iriais būdais paremi 
rios SLA kuopos ti 
pinigų — paaukok 
galite. Pavieniai n 
nenariai taipgi kv 
paremti.

Fondo komitete j 
kami asmenys:

J. V. Milius, P 
A. Yuris, Sekr 
J. K. šarkiūna

Čekius arba pašt 
gų perlaidas (mor 
derins) reikia išrą 
K. Šarkiūno vardu, 
ti sekretoriui, kur; 
rasas seka: A. Yurj 
So. St. Louis Ave 
cago, Ill.
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ALIEJAUS GAMYBA
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pasekėjų žygis nerinkti arba rinkti ne sulyg svetur įgabenamų daiktų.A. P. L A. REIKALAI LTETUVIS GRASOMUS

Garba-

ir
Nuskendo Trys Žmonės

brau-

nąsi Žaltauskag, gyv. Ą. Pa-

draugių

K L'MG AI Kš-
PARAše r. mizara

Išleido Dienraštis “Laisve”

167 W. 20 St.

tęs nebepavykoCar-

255

In-

228

.i:

iHO

prisitaikyti 
kreipkitės

NORINTIEJI GE
RI A U SI O pa
tarnavimo IR

[.' VYRŲ ij 
Ė, MOLINE,

MO VALANDOJ 
šaukitės p as i

—36th St. 
Ave.

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pasakantis, O J).

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”

O p tome tr a s 
Optikas

Overaitis, 4689 Bran-

Vegela, 7715 Dayton

330 Broadway 
aclavičius, 
20 E. 22nd St. 
urinaitis,

348 Avė. C.

Atsišaukimas į A.P.L.A. 
Narius

ir daugiau, 4tai žinome, kad 
didele jų dalis buvo nickeno

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

J.

ir Adresai:
auskas,

593 Avi

įvyksta 
utaminką, 

lamilton Avė.

Box, 48th
Moline, III.;

Yve., East
J. Kairis,

Metams
3—25th SL 
—4th Avė. 
įkus, 349—

ii is v. į, į*

st.

4

Ig. Medastavlčius,
J. Kripkūnienė,

ai: ig. Ruzinskas,
J. Vilkūnienė, 718

Savičius, F. Ze-
. Lujus, A. Ja-

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
Šiuo antrašu:

/e., R
J. Ki

ai įvyksta kiekvieno me- 
ketvergą, po No. 269-

312 Oregon

Kas j. D, Sliekas, 
i., Brentwood, Pitts- -

Kareckas, 1730 /Na- 

! .Rasika^ R. R. 9, 

Garbanauskas, 1108 

aukšas, 1131 Walk-

V. Staugaitis,
i f ) J

antrą ket-
Labor' Ly-

Vdresai:
Franklin St.
vičius, 121

K. K. DRAUGIJA 
letroit, Mieh. 
VALDYBA: 
iubertas, 4177 Ashland

[OM1TE
F. Roge rs

•-i........................    r r■

Tai padary-1 negie, Pa., ir laišku pasiųskite

? W. 49th 
simavičius, , 
625 Boulevard

E. VegelienJ ir O. 
susirinkimai acsib&na

I nedėldiėių kiekvieno A 
tuvių Svetainėj, 25th St. V 

3 vai. po pietų.

nes tik už tai, kad jie teisė- tik mažuma legaiiškai išrinktų ūnerikos vario, 
tai reikalavo paskyrimo iš jų|delegatų. <T~’„ 1 1 1

[tarpo bent vieno delegato i kaip skelbia “Tėvynė,

Birštonas, 2739 Carson

ištininkas V. J. Geral- 
946 Sharon Ave. _ 
J.

liarkauskis, 

irutis, 2122 
N. J.
Paulauskas,

Kalnetienė, 
rakauskas,

Kentrus, 201 E. 
eile Park, N. J. 
i na, 259 Broad-

A. Senkus, 
uskas.
Zoerunis, 515

BRUSSELIS.— Belgijos
rinktųjų. Lietuvių Auditorijoj jvelirios mineralų draugijos iždininko ___
pasilikusi delegatų dalis buvo nutarė nepirkti daugiau A- Savickas, 126 Cress Št.

VIGUOS

V " V ' - ' ■- ' ':■■■ :

HUNTINGTON, N. Y

68 W. 10

Nepirks Amerikos Vario

Lora.

BAYONNE, N. J

■ • • A ' > “ 1
t

r

> • i''r

įvyko A.L.D. manciatų komisiją.
L.D. 231-mos kuopos susirinki- , ,, • , , . , .TX 4. -l Mes skelbiame, kad tokis p.mas. Išvkomiteto raportų pasi-[G ži . . ’
rodė, kad narių už šiuos me-i v u- i. . yra nieku budu nepateisina-tus yra pasimokejusių 19 ir 7|mas p /.u nastatė ne nemokėję. Draugai pasižadė- ’ J ( } pastate 
jo nemokėjusius narius pakai- 
bint, kad užsimokėtų. | c,ją’ (b) padar

Skaitytas laiškas nuo “Dai
ly Worker” reikale naujų 
skaitytojų gavimo, šį klausi
mą apkalbėjus, pasirodė, kad 
sunku bei visai negalima gaut 
“D. W.” skaitytojų. Todėl 
kuopa aukojo tam tikslui j 
$5.00.

Komisija išdavė raportą iš 
atsibuvusio išvažiavimo. Išva
žiavimas visais atžvilgiais pa
vyko. Pelno kuopai liko 43 
dol. su centais. Kuopa taria 
širdingą ačiū Great Necko 
Jaunuolių Chorui, taipgi Olgai 
už išpildymą programos. 
Ačiuoja ir visai publikai už at- V 
silankymą.

Kadangi “Laisvė” mūsų ko
respondenciją, kur buvo gar
sinama ir išvažiavimas, talpi
no net keletą sykių, tad susi-l 
rinkimas, atsižvelgdamas į tai, 
paskyrė “Laisvei” penkinę.

Delegatas drg. Karpus iš
davė tinkamai sutvarkytą raš
tišką raportą iš Antro Apskri
čio konferencijos.

Centro reikaluose kilo disku
sijos kas link moterų mokes
čių. Mat, nekurie ginčino, 

k kad moterų į A.L,D.L.D. mo- 
r kestys pasilieka kuopai, o tik 
' vyrų siunčiama į Centrą. Reiš

kia, moterys priklausytų tik 
prie kuopos, o ne prie Centro 
bei Draugijos. Man, kaipo 
naujokei, atrodė keista ir klai
dinga. Bet juk nepertikrinsi 
tuoin reikalu. Nutarta kreip
tis Į Centro sekretorių teisin
gų ihfortnacijų.

Būtų neblogai, kad Centro 
sekretorius viešai per “Laisvę” 
tartų žodi šiuo klausimu, nes' 
abejoju, gal kur nors kitame; 
kampelyje ir prisilaikoma pa
našių taisyklių.

vradosNta protestui prieš didelius 
' zmomij[muitus, kuriuos Amerikos 

kapitalistai uždčjo ant iš

konstitucija.
Drauge mes smerkiame p. 

.garbingoj vietoj mūsų organi- Gegužį i
•ė žalos dau-'šaukė policiją ir 

Igeliui delegatų, (c) suskaldė 
S.L.A., nes išvyti virš 200 de
legatų laikė savo seimą atski
roj vietoj (Meldažio svetai
nėj), kuriame tapo išrinkta 
pildomoji taryba ir visos rei- yra neleistini ir smerktini, 
kiamos komisijos.

Mes pilniausiai užgiriame1 
savo delegatą ir jo darbus. Jis 
su pasiaukojimu ir energija 
stovėjo pažangiųjų delegatų 
pusėje laike policijos ir mušei
kų įsiveržimo svetainėn ir per
sekiojimo. Mes užgiriame, 
kad jis, išmestas iš Lietuvių 
Auditorijos už teisėtą reika
lavimą paskirti vieną iš pa-1 
žangiųjų tarpo žmogų į man
datų komisiją, nuėjo su kitais 
visais delegatais į Meldažio 
svetainę ir ten atlaikė legališ- 
ką S.L.A. - 36-tą Seimą ir pa
darė visą eilę naudingų nuta
rimų organizacijos labui.

Mes užgiriame S.L.A. 36-to 
Seimo, laikyto Meldažio sve-i 
tainėje, nutarimus ir išrinktą-1 
ją pildomąją tarybą, o taipgi 
ir visas kitas pastovias S.L.A. 
komisijas; mes pasižadame rū
pestingiausiai kooperuoti su 
mūsų pildomąja taryba—M. 
Bacevičium — prezidentu, E. 
Jeskevičiūte-—sekretore, A. Sa- 
laveičiku—iždininku ir kt.—ir 
sakome, kad tik ši pildomoji 
taryba yra teisėta, nes ji ta
po išrinkta tų delegatų, kurie 
sudarė didžiumą legaiiškai iš-

Rezoliucija Pildomosios 
Tarybos Klausimu

S.L.A. 346-ta kuopa, laiky
tame savo susirinkime liepos 
3 d., 1930, išklausė raportą 
savo delegato iš S.L.A. 36<o, 
Seimo, Įvykusio birželio 16-20 i 
dd., 1930, Chicago, Ill. Mes

^346-tos kuqpos nariai, tapom 
labai nustebinti tup rūstumu ir 
beširdiškumu, kurį parodė 
mūsų pirmiau, buvusioji pildo-1 
moji taryba ir seimo rengimo 
komisija, pasikvietusios talkon 
policiją ir mušeikas, -kurie 
daugelį delegatų sumušė, ęlau“ 
gelĮ nekaltai suareštavo ir virš 
200 delegatų—teisėtai išrinktų 
ir prisiųstų—išmetė iš svetai-

ir kitus tuos, kurie 
mušeikas, 

kad su jų pagelba išdraskius 
seimą ir nedavus delegatams 
sudaryti jį ir susipažinti su tik
rąja padėtimi mandatuose. Brangus Draugai ir Drauges! 
Mes manome, kad toki žygiai > jau žinote, kad treti metai 
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[baisiai žalingi organizacijai. įdirbti ant maisto, 
S.L.A. 346 kuopa pareiškia,|manyje dar laikosi.

kad jinai kovojo ir kovos prieš i gyvenus> 
tuos, kurie policijos buožių liekos pagelbos, prisieis 
pagelba bando pasilaikyti or-imirti> nes jau ir dabar 
ganizacijos viršūnėse ir rems 
tik naujai ir teisėtai išrinktąją 
pildomąją tarybą to seimo, 
kuris įvyko Meldažio svetainė
je,

Atkariavimui nuo uzurpato
rių Susivienijimo, S.L.A. 346 
kuopos nariąi yra pasirįžę dė
ti didžiausių pastangų. Drau
ge meš šaukiame visus S.L.A. 
narius ir šiaip pažangius lie
tuvius, kuriems rūpi organiza
cijos ateitis ir kurie priešingi 
orgapizacijos turto eikvoto
jam, uzurpatoriam, remti mū- 
isų naują pildomąją tarybą, iš
brinktą Meldažip svetainėje 
įvykusiame seime.

S.L.A.-346-tos Kp. Valdyba:
Pirm. P. Janiūnienė.
Finansų Sekr. A. Bukaitis.
Prot.Sek. K. Maziliauskas.
Iždininkas J. Zaleckas.

n.CS|esu paliegėlis ir negaliu užsi- 
, o, gyvybė 

Ilgiau pa- 
jeigu negausiu \bro- 

badu 
bado

kuopos finansų sekretoriui se
kamai P. Sadulienė, 108 Cress 
St., CaTnegie, Pa.

A.P.L.A. 3 Kp. Valdyba:
Pirm. G. Miliauskas.
Iždininkas D. Savickas. • 
Fin. Sekr. P. Sadulienė.

P.S.—Visos ąukos bus pa
skelbtos organe “Laisvėje.” 
Taipgi atsišaukimai išsiuntinė
ti visoms A.P.L.A. kuopoms.

Valdyba.

KAUNAS.— šiomis die
nomis rinkdamas Nemuno 
pakrantėj akmenis, įkrito į 
Nemuną ir. nuskendo Pra-

nes
šmėkla žiūri man į akis.

Taigi kreipiuos į jus, 
gūs draugai ir draugės, pra
šydamas pagelbos. ..Suteikite 
man pagelbą ir neduokite ba
dauti.

Taipgi malonėkite šį mj^io 
atsišaukimą pasiųsti į kitas A. 
P.L.Ą. kuopas. Gal rasis ge
ros valios draugų ir 
kurie išties man savo draugiš
ką ranką ir ištrauks iŠ bado; 
šmėklos, glėbio.

A.P.L.A. 3-čios Kp. Narys Ikes valse., • Dubysoj, prie 
Adomas Nenortas. |Kalovos malūno besimau-

Pasarga.—Vilišminėtas laiš- [dydamas nuskendo Antanas 
kas buvo priduotas liepos-1 d. IJocys, 16 metų amžiaus iš

3-čios kuopos susirin-[Seredžiaus valse., Pavamba- 
priimtas vienbalsiai. |lio kaimo< skenduolio lavo-

nemunes valse., Kampiškių 
kaime. Minimo kaimo gy- 
ventojg^parodymais Žaltau- 
skas sirgęs nuomaro liga. 
Skenduolio lavonas netru- 
įkus buvo ištrauktas.

Birželio men. 23 d. .Čekiš- 
• Dubysoj, prie

kime ir
Kuopa liudija, kad A. Nenor-1 
tai reikalinga greita pagelba, 

; nes per toki, ilgą ligos laiką 
[yra išėmęs iš draugijų visą 
[pašalpą. A.P.L.A. 3-čia kuo- 
! pa tam tikslui aukoja $20. i

Aukas siunčiant, malonėkit 
I čekius ar money orderius iš
rašyti ant A.P.L.A. 3-čios kp.'

nas surastas.
Be to, užvakar Vilkijos 

valse., Paliesto kaime be
žaisdama prie kūdros įkri
to ir nuskendo jauna mer
gaite Ona Brazauskaitė. 
Lavonas tuoj.'buvo išgrieb- 

vkrdoLpom'inikaš tas, bet atgaivinti mergai-

Puslapis PfenEtas

SOVIETŲ SĄJUNGOS met aliejaus gamyba pakilo 
jau iki 16,000,000 tonų, o 
1932-33 metais jinai pakils 
iki 45,000,000 tonų.MASKVA.— Sovietų Alie

jaus • Trustas skelbia, kad 
1920 metais, kuomet Sovie
tų Sąjungos visos industri
jos buvo nacionalizuotos, iš
viso aliejaus SSSR buvo pa
gaminta 3,800,000 tonų. Šie-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

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 eile faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stebuklinguosius, kurių lavonai 
“niekad nekirmijo ir nepuvo.” žodžiu tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
Įrankis kovai prieš tamsą.

64 Puslapių, Kaina 15 centų .

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

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp pavapi jonų.

LAISVĖ
46 Ten Eyck Strefet, Brooklyn. N. Y,

MALONUS RŪKYT

SŪNŲ IR DUKTERŲ
Ė HARTFORD, CONN, 
oa 1930 Metams
P. Krikščiu»r 236 Park 

>agelb. O. Giraitienė, 431 

ištininkas J. Kazlauskas, 
m St.
Ą Giraičiūtė, 431 Sum-

. Klimas, 36 Russell St 
Giraitis, 174 Ąahiey St. 

iū reto jas T‘ 
n St.
atsibūna kas 

eno menesio, 
>awrence St., Hartford, 
vai. vakare.

AŠELPIN8 DRAUGYS- 
c, MONTELLO, MASS. & 
dybos Adresai: “
i E. Beniulienė, 16 Bun- 
Pirm. Pagel bininkd O. 

79 Vihe SL; Protokolų 
Zizen, 673 N. Main SL; 

jninkė K. čereškienS, 36 
3L; Iždininko M. Klima
tą rence SL; Kasos Glo- 
ronienė, 736 N. Montello 
ienė, 221 Amfia St.; V. 
9 Intervale SL: Ligonių 
t. Potsus, 184 Ames SL;

Šimanskiene, 88 Vine 
idontello,

. K. Sliekienf, 3121 El- 

. Brentwood, Pittsburgh,

. Miliauskas, 626 Wood- 
, McKees Rocks, Pa 
r. J. Urbonas, 172 
Pittsburgh. Pa.

Susivienijimo Gynimo 
Fonde Komitetas ir 

Antrašas

SLA 36-tas Seimas 
(laikytas Meldažio svetai
nėj), kaip žinoma, įkūrė 
fondą kovai su SLA uzur
patoriais. Fondo atsišau
kimas tilpo mūsų spaudo
je. Reikia jis visais gali
mais būdais paremti. Ku
rios SLA kuopos turi ižde 
pinigų — paaukokit kiek 
galite. Pavieniai nariai ir 
penariai taipgi kviečiami

| paremti.
Fondo komitete yra se

kami asmenys:
J. V. Milius, Pirm.
A. Yuris, Sekretorius
J. K. šarkiūnas, Ižd. /

Čekius arba pašto pini
gų perlaidas (money or
derius) reikia išrašyti J. 
K. Šarkiūno vardu, o siųs
ti sekretoriui, kurio ant
rašas seka: A. Yuris, 4401

Brooklyno Lietuvių Neprigulmiųgas* Kliubaę, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklype, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuos 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalą 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavii 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą, 
resuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
,467 DIVISION AVENUE. BROOKLYN, N. K
- - - -- .....-.......................- ...... .. - ----------- -------

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA;
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik s 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po 
Arneriką pagarsėjusius '

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Avanso) 
MA8PETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 9796

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN. N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

A3, šeiniaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį fnalongkiv 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody. 
mais, kaip vartotL

Vardas

No.

Miestas

Street Avenue

State—



LAISVE

PARDAVIMAIVIETOS ŽINIOS bylos

MASPETH

PAJIEŠKOJIMAI

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone: Stagg 4409 į

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

DR. H. MENDL0W1TZ m a:
2220 Avenue J

DIDELIS IŠVAŽI

MALONAUS PASIMATYMO
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Rengėjai

799
New

107 Union Ayenue 
(Arti Grand St.)

Komisija.
(161-163)

ofc

PHONE 
Stagg 
5043

Notary 
Public

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

231' Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

L. D. S. Pirmos Kuopos 
Susirinkimas Šiandien

Revoliucinių Veikėjų 
Lavinimo Kursai

FOREST HILLS PARKE, BROOKLYN

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Europos spaud 
ukrainiečių kon1 
kų ir Lenkijos f 
Joje tarpe kitko 
tą randame:

Karo organ i z

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

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

tyros ir geriausios.

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

žmonių, kurių 
15,000 virš 70

Visiem feįidoldyno ir 
Apielinkes Lietuvių 
Komunistinių Frakcijų 
Sekretoriam

Vandens.
229-231 LEONARD ST.

Brooklyn, N. Y. ,
Mūsų .darbu patenkini! 

visi, kuriem tik dirbame.

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

578 GRAND STREET 
Prie Lorimer St., šalia Aptieko 

BROOKLYN, N. Y.

Linksmas Išvažiavimas 
Ateities Žiedo Sekmadienį

Tą išvažiavimą rengia Atei
ties žiedo Draugijėlė, Forest 
Parke, šį sekmadienį po pietų, 
liepos (July) 13 d. Dainuos 
Aido Choras 
žaidimų ir 
apart užkandžių ir gėrimų 

/Visi dalyvaukite! ‘
Komisij;

Lopata Ar 1 
.Ukrainiečiai 
Vėl “Lik v id i 
Prabilo!
Jų “Vadas”.

Rašo Pe

APŠVIETOS IR SPORTO PROGRAMA :
Sakys prakalbas J. Jankauskas, advokatas S. Bredes, 

kliubo lyderis; L. Prūseika. Dainuos Ona Kriaučiūnaitė, 
deklamuos Anelė Mikalauskiūtė, grieš prof. K. Poškos 
orkestrą. Bus sporto, pypkių rūkymas, zvano mušimas 
ir balių mėtymas. Sporte atsižymėjusiems bus duodama 
dovanos.—Valgių nesivežkit iš natnų, nes mes turėsime 
visokių skanių užkandžių, šaltakošęs ir minkštų gėrimų. 
. Kviečiame visus lietuvius dalyvauti. '

Kriaučių Demonstracija 
Šeštadienį Union Square

Šį šeštadienį įvyksta masinė 
demonstracija vyriškų drabu
žių darbininkų, Union Square, 
prie 15th St., New Yorke. 
Prasideda 11-tą vai. dieną. De- 
monstracijon šaukia 
Darbų Industrinė Unija pro- 
testuot prieš uždarbių kapoji
mus, paskubos darbą ir kitas 
bloginamas sąlygas darbavie
tėse. Visi .lietuviai .'Amalga- 
meitai ir kiti kriaučiai privalo 
dalyvauti toje demonstracijo-

Pastaba. Važiuoti reikia Jamaica eleveiteriu ir išlipti ant Forest 
Parkway Stoties. Išlipus eiti po kairei j kalną. ' j ■

Brooklyn, N. Y
Midwood 6261

ton privalo atsiųsti kitą savo 
frakcijos narį.

Nepamirškite!
Dist. Biuro Sekr.

ukrainiečių
, kadrus, kuri 

kovosianti pi 
“Didžiosios t 
darymą.

Aiškiau tariau 
randasi ukrainieči 
liucionierių organ 
rios, vadovaujant 
litaristams, s u dar 
nės kadrus. Pas! 
rai su Lenkijos i 
rialistinių kraštų 
puls Sovietų Sąju 
kaip diena! Bet 
galime pasakyti 
kad jie nusvils nai

BagoČius ras 
tikslių gegužini 
mosios tarybos 
yra kaltas ad 
Tuomi pasaky 
bando nuplauti 
ką suverčiant 
žmogaus. Klau 
dė Susi vieni j im 
Gegužis su Ko? 
S LA. paskolą L 
kitas žmogus b 
pritarimo? Kie 
žino nors ką, žii 
gailaus mums ir 
bu, Lopato ar ( 
nariam tik tas : 
nuostoliai, kurie 
tikslių paskolų, 
dengti!

frakcijų sekretorių susirinki 
mas. Yra' neatidėliojamų rei 
kalų, tad visi sekretoriai priva
lo dalyvauti. Jei kuris delei la-

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 
Tškirplrit iį skelbimą ir priaigakit karta su užsakymu

laiku trūksta be- 
srityse mūsų re-

veikimo. Juose 
bus išdėstoma du

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikalę. kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Nufotografuoja ir 
numaliavoju viso- 
k i u a paveikslu* V
Įvairiomis a p a I- 
romiu. Atnaujina 
senus ir krajavus A T-J
ir nudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS:
TRIANGLE 145( .

Kreipkitės S i u o 
adreau:

JONAS STOKE* 
173 Bridge St., C. Brooklyn. N

A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin 
kimas bus penktadienį, 11 <1. liepos 
pa<F Kaulinius, 54-07—-64th Lane. Pra 
džia 8-tą vai. vakare. Visi nariai at 
eikit, turime svarbių reikalų apkal
bėti. *

Sekr. O. Cibulskiene.

Laikraščių Trusto Pelnai
Trustas Pulitzerio laikraš

čių, prie kurių priklauso ir 
New Yorko “World,” skelbia
si turėjęs $9,448,347 pelno nuo 
1919 metų spalio mėnesio.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS įn «

Metalu Išmušamo Sienas

^balzamuoja ir laidoja numirusio 
uit visokių kapinių; paryamdo au 
omobilius ir karietas veselijoms 
rrikštynoms ir pasivažinėjimams

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Pirmos Kuopos su
sirinkimas įvyks šiandien va
kare, liepos 10 d., “Laisvės’ 
svetainėje; pradžia 8-tą vai 
Visos narės, būtinai dalyvau
kite, nes yra daug svarbių da
lykų apsvarstymui ir. nutari
mui.

GRABORIUS
(Undertaker)

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
t rt . (PETRICK).
LIETUVIS DENTISTAS

221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
X-S virdulių Diagnoze 

Gazo Anestetiką
VALANDOS:

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

Ųk susitarus.

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N Y

Kiek Padaugėjo Didžiojo 
New Yorko Gyventojai

Užbaigtas apskaitliavimas 
Didžiojo New Yorko gyvento
jų' paduoda, kad Brooklynas 
dabar turi 2,596,154 gyvento
jus, arba 577,789 daugiau, ne
kaip 1920 metais; Manhattan 
1,856,588, arba 427,51.5 ma
žiau, nekaip 10 metų atgal; 
Bronx 1,266,732, arba 534,- 
715 daugiau, negu 1920 m.; 
Gfueens 1,078,357, arba 619,- 
315 daugiau, kaip pirm 10 me
tų- Richmond (Staten Island) 
157,253, tai yra 40,722 dau
giau, negu 1920 metais. 'j 

' Per tą dešimtmetį visam e 
Didžiajame New Yorke abe^- 
nai priaugo 1,335,036 gyven
tojai, arba 23 nuošimčiu dau
giau, nekaip buvo 1920 m.

Ateities Žiedo Jaunuolių Draugi
jėlė rengia linksmų išvažiavimą ne- 
dčlioj, 13-tą d. liepos, Forest Parke. 
Bus/gera programa, dainuos Aido 
Cnoras, bus skanią užkandžių ir 
minkštų gėrimų. Kviečiame visus 
atsilankyti.

Ilgai kentusi ir t 
algameitų unjjos ka 
ninku griovė* jau p 
pradeda mobilizacij 
tos kovos darbą ! 1 
reikėtų padėjimą H 
kai galutinai pard 
amalgameitus bosą 
vienas lietuvis vyrišl 
siuvėjas būtinai tui 
Šeštadienio amalgai 
nėj demonstracijoj I 
tėj ir antradienį Co 
svet. mitinge. Tylė 
veikti, reikštų fakt 
mą Hillmano ger 
kriaučius!

Šių žodžių n 
waterburiečio I 
namuką, kuriam 
paskola (ant Co< 
mažiukas, medini 
le kurio stovi m 
kas. Dabar šį 
daugelis žmonių, 
dauną vietą. D; 
SLA. nariai, nes, 
nių jis paliečia!

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havfemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

_ LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

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

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

J. LeVANDA
(Levandauskas)

Darbo Federacijos Gengė 
Grūmoja Mirčia Maisto 
Streikų Pikietuotojams

Per paskutines 10 dienų 
New Yorke areštuota 25 dar
bininkai už pikietavimą valgy
klų ir kepyklų, kur eina strei
kai, vadovaujami kairiosios1 sios'finansinės paramos 
Maisto Darbininkų Unijos. 
Tarp tų streikų yra žymėtini 
prieš McClellan ir Zarenberg’s 
kepyklas Bronxe. Prieš jų pi- 
kietuotojus ypač, darbuojasi 
Amerikos Darbd Federacijos 
gengsteriai. Keli jų vieną dieną 

užpuolę draugą Kam- 
mermyerį; bet jis taip juos 
pavaišino, kad gengsteriai tu- 

kad rėjo pabėgti. Kitą dieną geng
steriai privažiavo prie to 
draugo automobilyj, ant kurio 
buvo užrašytos raidės polici
jos department©; įsitempė jie 
Kammermyerį vidun ir gana 
toli nuvežę išmetė laukan, 
grasindami, kad “gengė tiktai 
laukia tavęs, ir jeigu tiktai tu 
daĄkartą pasirodysi pikieto li
nijoj, bus tau išrašytas paspor- 
tas į aną svietą.”

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
PaVąlglus čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

PAJIEŠKAU brolio Izidoriaus Mer
kio, gyvenančio Detroit, Mich., nuo 

1912 metų. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas žinote, praneškit. P. Merkis, 
1344 St. Patrick St., Montreal Caią 
ada. (162-163)

PARSIDUODA 11 kambarių namas, 
taipgi 4 kambariai yarde. Yra 

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

(160-165)

PAJIEŠKAU drauges Mikalinos Jak- 
šaičiūtės, paeina iš Auriškių kai

mo, Naujamiesčio parapijos, Pane
vėžio apskričio. .1920 metais gyveno 
Bridgeport, Conn. Meldžiu ją pa
čią atsišaukti arba kas žinote, malo
nėkit pranešti tokiu adresu: Uršulė 
Nedvaraitė-Grigienė, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N

Kuomet Chicagos 
lapui reikia “faktų” 
munistus, tai jis m< 
ryti jų ant Halst 
Paskiausias to gelt( 
rikimas yra tas, kad 
komunistų vadas” 
kritikuoja Kominter 
stonas tokis Amerikc 
tų vadas, kaip ii 
Lovestonas pašalinta 
jos jau antri metai, 
“argumentai ’’ šiandi 
su menševikų argum 
tas tik parodo, kac 
visi lygiai sutampa.

seimas, kaip 
tokį senatvės 

pensijų įstatymą, kad po ke
letą dolerių pašelpos į savaitę 
gali gauti tik tie, kurie bus 
pradėję 71-mus metus savo 
amžiaus.

Labai mažai kas iŠ darbinin
kų sulaukia tokio amžiaus: 
ypač bedarbės suvargintas 
darbininkas gali “kelis syk 
numirti”.pirma, negu jis dasi- 
gyvens iki tos pensijos.

Tai tikrumoje nėra jokia 
darbininkams senatvės pensi
ja, o karti pašaipa. Bet su 
tos keistos pensijos pagelba 
kapitalistiniai p o 1 i t i k ieriai 
stengiasi pasirodyti, kad jiejPASiRANDAVOJA 
“rūpinasi” darbininkų reika
lais. Su tąja gudrybe jie fair 
po pat stengiami' nukreipti dir
bančiuosius ir bedarbius nuo 
kovos už tikrąsias apdraudos 
pensijas, kurių reikalauja Ko
munistų Partija, Darbo Unijų 
Vienybės Lyga ir jų vadovau
jamos bedarbių tarybos.

Šiandien, ketverge, liepos 10 
d., 8 vai. vakare, “Laisvės ” sve-

! J <1 ’

tainej', įvyks visų Brooklyno ir 
apielinkės lietuvių kohiunistinių |

Trys Dienos Kalėjimo 
Už Lapelius, Smerkiančius 
Žmogžudišką Policiją

Clara Mishkin ir Benjamin 
Davidoff New Yorke tapo nu
teisti trims dienoms kalėjimai! 
už skleidimą gatvėse komunis
tinių lapelių. Tuose lapeliuo
se buvo smerkiama policija už 
nužudymą draugų Levy’o ir 
Gonzalez. ir protestuojama 
prieš kitus policinius žvėrišku
mus linkui darbininkų. Pats 
teisėjas McKinley pripažino, 
kad (bausmė gana didelė už 
tokį “nusikaltimą,” bet sako, jbuv 
ką su jumis daryti, kad taip' 
“užsipuldinėjate” p o 1 i c i ją ? i 
Teisėjas, matyt, norėtų, 
darbininkai garbintų savo 
sės budelius.

Kokias Senatvės Pensijas 
Žada Buržuazija

New Yorke per metus bū 
šią išleista $5,000,000 pensi 
joms nusenusių 
mieste esą apie 
metų amžiaus.

Šios valstijos 
žinoma, išleido

Kailiasiuviy Streikas, 
Nepaisant Kompanionu 
Senosios Unijos Vadų

Sustreikavo dalis kailiasiu- 
vių M. D. Spiegei dirbtuvėje, 
150 W. 30th St., New Yorke, 
reikalaudami pridėt uždarbio 
šį liepos mėnesį. Streikas iš
siveržė nepaisant to, kad kom- 
panična International Kailia- 
siuvių Unija griežtai uždraudė 
streikuoti. Kairioji Adatos 
Darbų Unija deda pastangas, 
kad streiką prapaltinti ir dar
bininkus suorganizuoti .į tikrą 
uniją.

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

M ephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

‘ Lietuvos fašistai 
giasi, kad “krimii 
šiomis dienomis 1 
bai svarbias komu: 
Tasai likvidavimas 
reštavime Zigmo š 
kių “likvidavimų” 
Šistai turėjo 
Šiandien nei 
jiems netiki, 
duoti “komunistų 
reštavimu vieno žn 
sąmonė! Vieną d n 
tavus arba nužudži 
užima dešimtys. . 
vos fašistai to dar 
patyrė, tai jie nai 
pačius naiviausius.

Rengkitės į Ekskursiją 
Tarp. Darb. Apsigynimo

Daugėja t areštai ir 
prieš kovojančius Amerikos bai svarbių priežasčių negalėtų 
darbininkus. Tose bylose juos ateiti susirinkiman, tai savo vie- 
gina Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas: rūpina jiems 
kaucijas, advokatus ir teikia 
medžiaginės paspirties jų šei
mynoms ir kaliniams. Bet tos 
organizacijos iždas šiuo laiku 
blogiau, negu tuščias. Todėl, 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui reikia kuogreičiau-

Vie- 
nas tam būdas yra dalyvauti 
tos organizacijos ekskursijoj, 
kuri plauks į Hook kalnus, 
liepos 20 d., sekmadienį. Da
lyvavimas toj ekskursijoj turi 
rūpėti kiekvienai darbininkiš
kai organizacijai; jis privalo 
būt svarstorhaš visuose mūsų 
susirinkimuose. ' > '

Pasirūpinkite fikiėtals iš- 
anksto; kreipkitės į Interna
tional Labor Defence 
Broadway, Room 410 
York City.

šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti 
o mes patarnausime kuogeriausia.

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

'rimuojame ilgam laikui. Kreipkitča 
sekamu -adresu: ;

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

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

J. ir O. VAIGINIS

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

pigiai pirkti. Prie storo yra 3 kam
bariai. Kreipkitės po No. 106 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N.Y.

(160-162)

IŠRANDAVO.IIMĄ1
PASIRANDAVOJA 

kriaučių šapą gsu 
žinom ir 7 kitokios 
Atiduosiu už labai 
randą. 314 Devoe 
Y. Savininkas gyvena

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vida- 
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaiAyt su vandeniu ir užsdgert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ..... 60c, per paltą 65c

Nuo rugpjūčio pirmos die
nos atsidarys ^keturių savaičių 
kursai Workers School’ėj, 
New Yorke. Vietinio Antro 

ir bus visokių Distrikto Agitacijos-Propagan- 
pasilinksminimų, dos Skyrius šaukia visas Par- 

itijos grupes ir kairiąsias darbo 
| unijas rinkti savo kandidatus 
Iį tuos kursus. Visi kandida- 
Įtų vardai turi būt priduoti ne 
vėliau, kaip liepos 15 d.

Šių kursų tikslas—tai pri
rengti daugiau tikslių veikėjų^ 
kurių šiuo 
veik visose 
voliucinid 
svarbiausia 
dalykai:

1. Komunistu * Internaciona- iilo programa;
2. Partijinė organizacija ir 

uždaviniai ir pareigos revoliu
cinių darbo unijų. 'Mokytojai

'šiame antrhme kurse bus dis- 
įtrikto drganizatoriuS R. Baker 
ir distriktinis sekretorius Dar
bo Unijų Viehybės'Lygos, drg. 
Jack Johnstone. •• - •

Partijos vienetų ir kairiųjų 
i unijų prisiųsti studentai mo
kinsis pilną laiką per keturias 
savaites. • 1

I šiem's kursams finansuoti ir 
studentų reikalams turi būt 
sudaryta bent $300. Visos 
darbininkiškos organizacijos 
yra šaukiamos kiek nors tam 
tikslui paaukoti.

arba parąhluoda 
8 siuvamom ma- 
svarbios mašinos, 
žemą kainą arba 

Brooklyn, N. 
55 S. 5th St.

(162-167) —Z----------------
. kambariai.

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

159-64

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
ZUNDERTAKER)

Padėka Aido Chorui nuo 
Greatneckiečiy

Tariame širdingą ačiū Ai- 
Adatos do Chorui ir jo mokytojai Ša- 

linaitei už mūs atlankymą ir 
skambįas dainas, sudainuotas 
išvažiavime, įvykusiam 29 d. 
birželio , š. m., Bayside-Flush- 
ing Gardens girioįe. Brangi
name.. jūsų, draugai ir drau
gės, pasišventimą ir triūsą 
proletarinio meno srityj!

A.L.D.L.D. 72 Kp.
Great Neck, L.I., N.Y.

PARSIDUODA, kendžių krautuve ir 
sykiu automobilius, visai pigiai. 

Pardaviino priežastis—išvažiuoju Į 
Lietuvą. Atsišaukit: Stanley Toto
raitis, 672 Driggs Ave., Brooklyn, 
N .Y. Tek, Greenpoint 9396.

' 157-62 ---------- ----- - ---- ----- ------------------- ;
PARSIDUODA Great Necke bučerne 

ir grosemė, biznis gerai įdirbtas, 
lietuvių ųpgyventoj vietoj. Jeigu no
ri, gali pirkti su namu arbą vieną 
biznį. Labai gera proga, pasinau- 
dokit. Del platesnių informacijų 
klauskite telefonu: Great Neck 1686, 
arba kreipkitės po num. 100 Steam- 

(161-162) boat Rd., Great Neck/N. Y. 153-?
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