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KRISLAI
Lopato Ar Pild. Taryba?
Ukrainiečiai ir Lenkija.
Vėl “Likvidavo”.
Prabilo!
Jų “Vadas”.

Rašo Petraška

Bagočius rašo, kad del ne
tikslių gegužinės SLA. pildo
mosios tarybos paskolų davimo 
yra kaltas advokatas Lopato. 
Tuomi pasakymu, Bagočius 
bando nuplauti Gegužius, vis
ką suverčiant ant šalutinio 
žmogaus. Klausimas, kas val
do Susivienijimą: Lopato ar 
Gegužis su Ko? Ar gali duoti 
SLA. paskolą Lopato, bei kuris 
kitas žmogus be pild. tarybos i 
pritarimo? Kiekvienas, kuris 
žino nors ką, žino, kad ne! Pa- 
galiaus mums ir nėra tiek svar
bu, Lopato ar Gegužis,
nariam tik tas svarbu, kad tie i., 
nuostoliai, kurie paseks iš ne
tikslių paskolų, turi būti pa
dengti !

1 . ■ ..... j .................     iniinfeii^Ht

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. 

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės 1

Jūs Nieko NepraIalmėsite, Tik Re- 
. j i ■

težins, o Išlaimėsite Pasaulį! -H
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Visiems Vyrišky Drabužių Siuvėjam
Didžiajam New Yorke ir Apiehlėje

O

KOMUNISTU TYRINĖJIMAS PRASIDĖS SEKAMA ĮVYKIMAS PENKERIŲ METŲ PLANO 
J KETURIS YRA UŽTIKRINTAS, SAKO 

KUIBIŠEVAS 16-TAME KONGRESE
ANTRADIENĮ NEW YORKO MIESTE

----------  . . _ NEW YORK.— Sekantį lyderis.
šeštadienį, Liepos Men. 12-tą d., 11-tą Vai. Ryte, Ateikit i antradieni į New Yorką at-j IŠ New Yorko, pasak da- 

Nonanrastai Svarina Dpmnnsfrania Kuri Ivvks Union vyks kongresmano Fish ko- vinilų, šis komitetas vyks į Nepaprastai dvarnią uemonstraciją, Min jyyKs union kuri «tyrings komu.. BuffalOj iš ten—Detroitan,

šių žodžių rašytojas 
waterburiecio Devenio 
namuką, kuriam duota 
paskola (ant Cooke St.). Tai 
mažiukas, medinis namelis, ša
lę kurio stovi mažas garadžiu- 
kas. Ddbar šį namelį lanko 
daugelis žmonių, it kokią cu- 
dauną vietą. Daugiausiai vis 
SLA. nariai, nes, mat, jų kiše
nių jis paliečia!

Square, New Yorke; Pareisklt Protestą pries Baisias nistus?. Pirmiausiai pra- iš Detroito Chicagon ir gal 
Salvgas! savo tyrinėjimą su klau- .net San Franciscon.

9 * ______ sinėjimu buvusio policijos; Amerikos Komun. Parti-
SLA. DRAUGAI RūBSIUVIAI! komisionieHaus Whaleno, ja savo pareiškime pasakė, i

1913 metais vyriškų drabužių siuvimo industrijoj kriaučiai kuris negarbingai nusišvai- kad šis komiteto darbas 
organizuotai sukilo ir išvijo iš savo ta^po pardavikus Ricketą stė su savįo provokacijomis ^yra niekas daugiau, kaip 

United Garment Workers Union”, kuri per prieš Sovietų Sąjungą. Ty- tik priruošimas naujų puo- 
rymai bus vedami federali- limų ant darbininkų viso ju

aniam namę arba “teisingu- dėjimo. Visam krašte ka- 
depaįrtmento kamba- pitalistai dabar numušdinė- 

Ave., ja darbininkams algas, ik 
gina darbo valandas, įveda 
greitinimo sistemą, kuri da
rosi nepakenčiama. Bet ko
munistinio judėjimo ponas 
Fish, nei kuris kitas “gali
jotas” išardyti nepajėgė ir 

nepajėgs, nežiūrint, 1__

Kuibiševas, Rąportuodamas 16-tam Kompartijos Kongrese, 
Plačiai Analizavo Visą Ekonominę Sovietų Sąjungos Pa
dėti, Aiškindamas Visus Trūkumus ir Laimėjimus

I /

matė 
vieną

apie

su Largeriu ir jų
ilgus metus pardavinėjo bosams darbininkų reikalus. Supuvu
sioj Ricketo vadovybėj kriaučiai buvo priversti dirbti sunkiose, 
sąlygose, prakaitiniame darbe, ilgas valandas, už badmiriavįmo 
algas, kurias darbdaviai vis mažino. Kriaučiai susiorganizavo 
prieš tąsis sąlygas ir savo pasiryžusiomis kovomis išmetė išda
vikus iš savo eilių ir privertė darbdavius suteikti darbininkam 
geresnes darbo sąlygas.

Dabar, 1930 metais, kuomet pardavikiška Hillmano, Becker- 
mano ir Rissmano klika viešpataudama pavertė Amalgameitų 
uniją į kompanijai tarnaujančią įstaigą ir savo pasipinigavimui 

kaip laike! įstaigą, kriaučių padėtis pasidarė tokia pat arši, 
Ricketo ir Largerio viešpatavimo.

Argi šiandien kriaučių padėtis yra geresnė, nei ji 
ke Ricketo ir Largerio viešpatavimo? Ne! Ji nėra

Jau šešios savaitės sezono perėjo, bet daugiau 
kriaučių yra be darbo, vaikščioja gatvėmis badaudami. Ką

* Ką mes gauname iš “Bedarbių 
Fondo”, kuris, sakyta, parems bedarbius? Nieko!

Sąlygos, kurias kriaučiai ilgais metais iškovojo, kovingi strei
kai ir viskas kitas parduota darbdaviams ir kriaučių gyvenimo 

, Daugiau, kai pusė kriaučių stovi be- 
Ir visi kriaučiai žino, kad Amalgameitų unija

buvusi lai- 
geresnė!
negu pusė

MASKVA.— Savo raporte 16-tam kongresui Visa-Są- 
junginės Komunistų .Partijos, draugas Kuibiševas kalbė
jo apie penkerių metų plano vykinimą gyvenimam , Jis 
pastebėjo, kad, jeigu šalies ekonomijos atstatymui iki 
josios prieškariniam augštumui ėmė šešerius metus, tai 
tik dviejų metų ir pusės reikia padvigubinimui.gamybos 
ir vienų metų paskui reikės—patrigubinimui jos.

Penkerių metų planas originaliai reikalavo padidinti 
Sovietų Sąjungos gamybą 180 nuoš. to, kas buvo pries 
karą. Bet tojo plano pravedimas buvo tokis sėkmingas, 
kad paimtosios skaitlinės rodo, jog ne tik minėta skaitli
nė bus pasiekta, bet net pralenkta ir pasiekta 350 nuės.

Į industrijas įvesdinta 11 bilijonų rublių. Šiuo tarpu 
i . Y j 12 bilijonų dolerių vertės fabrikai yra baigiami arba pra- 

+ . , .. . . deda statyti. Lenino elektrifikacijos planas įvykinamas
• i • , i i . ne į 15 metu, kaip jis manė, bet į 10 metų, šiemet, pa
ir kiek daug komunistų vei- vyzdžiui, į elektrifikaciją įvesdinta du syk tiek kapita- 
kėjų jie įkalintų. Išnaikin- kaip pernai, 
ti nepajėgs todėl, kad jis ~ * 

.turi suleidęs savo šaknis lies gamybą ant 75 nuoš.
gi ir Mathew Woll, ADtVdarbininkij klasėje.

■mo” 
riuose, 370> 
New York

Kaip žinoma, šitą komite
tą sudaro: kongresmanai 
C. G. Bachman, J. E. Nel
son, E. E. Eslick, Robert S. 
Hali ir Fish. Manoma, kad 
šis “tyrimo komitetas” puls 
ant komunistinių įstaigų ir 
“tirs” jų darbuotojus. Be 
to, pasak Fish paskelbimo, 
bus šaukiami miesto mokyk
lų superintendentas, o taip-

M

Europos spauda rašo 
ukrainiečių kontr-revoliucinin- 
kų ir Lenkijos fašistų sutartį. . v. . 
Joje tarpe kitko sekamą punk- kriaučiai gaus iš šito sezono? 
tą randame:

Karo organizacijos “Sieč” 
ir “Lug” sudarysiančios', , y_. .
ukrainiečių kariuomenės lyK™la aršeja ir arseja. 
kadrus, kuri reikalui esant da>'bės lauke. . _
kovosianti prieš. SSSR už darbuojasi ranka rankon su darbdaviais.
“Didžiosios Ukrainos” su-1 Kriaučiai! Mes šiandien nesame tokioj pat padėtyj, kaip 1913 
darymą. metais. Tūkstančiai mūs badauja, neturėdami progos šį sezoną

Aiškiau tariant: Lenkijoj dirbti. Hillmano ir jo bernų nusistatymas yra: suversti viską 
randasi ukrainiečių kontr-revo- an*- darbininkų pečių. Tas labai diškiai atsispindi .Hillmano 
liucionierių organizacijos, ku-i agento pasakyme, “vienu vyriausiu Amalgameitų unijos pasie- 
rios, vadovaujant Lenkijos mi- kimu yra tasai faktas, jog, kuomet darbdaviai mato reikalo pa- 
litaristams, sudarys kąriuome- į didinti gamybąr jie ateina pas Amalgameitų uniją. \ Bosai turi 

Paskui šitie kad- mumyse pasitikėjimo.*' šis atviras Hillmano agento -pareiški- moteriškė nubėgo'į ,Stubą' 
mas reiškia, kad Amalgameitų unija yra bosų unija—gamybos ipagįemė kirvį 
ir algų mažinimo agentūra!

Kriaučiai! Mes turime liautis sapnavę, kad kompanična Hill-1 
mano unija bus galima reformuoti. Mes turime susiorganizuoti 
tuo tikslu, kaip 1913 metais—sudaužyti kompanična uniją ir ; 
priversti darbdavius suteikti mums geresnes darbo sąlygas. Mes j 

Lietuvos fašistai vėl džiau-! laimėjom kovą 1913 metais; mes ją laimėsim ir šiandien! 
giasi, kad “krimialinė policija šiandien mes nesame be nieko, 
šiomis dienomis likvidavo la- kų Industrinę Uniją savo pusėj, 
bai svarbias komunistų jėgas.” 
Tasai likvidavimas veriasi sua
reštavime Zigmo Šimkaus! To
kių “likvidavimų 
šistai turėjo 
šiandien nei 
jiems netiki, 
duoti “komunistų jėgas”, sua
reštavimu vieno žmogaus? Ne
sąmonė! Vieną draugą suaręs-' 
tavus arba nužudžius, jo vietą • 
užima dešimtys. t _ 
vos fašistai to dar iki šiol ne-!apie degančius mums reikalus, 
patyrė, tai jie naivesni ir už 
pačius naiviausius.

neš kadrus.
rai su Lenkijos ir kitų impe
rialistinių kraštų armijomis 
puls Sovietų Sąjungą. Aišku, 
kaip diena! Bet mes išanksto 
galime pasakyti tiem ponam, 
kad jie nusvils nagus!

Kuomet Gyvatės Pešėsi, 
Moteriškė Jas Nugalėjo

Drugys Kerta Žmonių 
Gyvybes Piety Amerikoj

Penkerių metų planas stojo už tai, kad padidinti ang- 
Bet ši skaitlinė jau dabar pa

siekta. Tas pats su aliejaus gamyba. . Paskiausios skait
linės rodo, kad špyžiaus gamyba pasiekė nuo 10 iki 17 
milionų tonų. 1932-33 metais Sovietų Sąjunga bus di
džiausia špyžio gaminimo šalis Europoje; antra po Ame
rikai. . . . : ; . 1 d?T i

Chemiška industrija, kaipo nauja, sutinka kliūčių, ta
rn nonVprin motu nlnno nnrndvtns siekimas bus načiąu penkerių metų plane nurodytas siekimas bus pa

1 hbUuiUrAL-i A, nonau- siektas į. y gi industrija pagamins septynis sykius dau- 
ras. čionai pradėjo smar- gjau įvairių dalykų, negu prieš karą. i . 1 . .,
kiai veikti drugys, kuris Sekamais metais inžinierijoj bus įvesdinta dų syk tiek 
pakerta kasdien nemažai pinigų, negu šiais.
žpionių gyvybių. Sveikatos Agrikultūros mašinerija smarkiai auga. Šiemet ši___
autoritetai deda pastangų rūšies mašinerijai—pirkimui gamybai-—išteistą 430,-'
kovoti su tuo negeistinu ■ 000.000 rublių, kuomet prieš karą į metus laiko išleista * 

j dr nukirto svečiu, tačiaus nugalėti
1 vienai iš jų galvą. < Kita vis nepajėgia.
' nunėrė .į ežerą. Minėtas^
vasarnamis randasi prie'Sa- 
batia ežero.

TAUNTON, Mass.— Išė
jusi iiš savo vasarnamio, 
moteriškė Clothierienė at
rado prie durų besikovojau
čias dvi, penkių pėdų ilgu
mo, • gyvatei .. Susivokusi,

‘ ti ’*01

Mes turime Adatos Darbiniu- Abrate Neramumai
... • ir PprsasiAdatos Darbininkų Industrinė Unija yra tikra darbininkų x' 

organizacija, kuri vadovauja darbininkus kovose už jų reikalus, 
už 7 vai., 5 dienų darbo savaitę, minimum algų skalę, bedarbėj ■ KAIRO.— Penkiolika 
apdraudą, į kurią turėtų darbdaviai mokėti pinigus.

Adatos Darbininkų Industrinė Unija šaukia visus kriaučius reitą
iį dirbančių ir bedarbių kriaučių demonstraciją, įvykstančią šeš-į minia demonstrantų užpuo- 
tadienį, liepos 12 d., Union Aikštėj, 15-ta gatvė, New Yorke. ant policijos nuovados.

Adatos Darbininkų Industrinė Unija šaukia visus kriaučius ' Minia buvo perpykllS ant 
atsilankyti į masinį mitingą, kuris įvyks liepos mėnesio 15 d., 
6 valandą vakare, Cooper Union'Svetainėje, New Yorke, šita-

Jeigu Lietu- T136 mitinge Ben Gold, Louis Hyman ir kiti darys pranešimus

Lietuvos fa- 
tiek daug, kad 
mažas kūdikis 
Argi gali likvi-

Ilgai kentusi ir tylėjusi Am
algameitų unijos kairioji darbi
ninkų sriovė jau prabilo! Ji 
pradeda mobilizacijos ir griež
tos kovos darbą! Tylėti ilgiau, 
reikštų padėjimą Hillmano kli
kai galutinai parduoti visus 
amalgameitus bosams! Kiek
vienas lietujvia vyriškų drabužių 
siuvėjas bųtjnai turi dalyvauti 
šeštadienio amalgameitų masi
nėj demonstracijoj Unijos aikš
tėj ir antradienį Cooper Union 
svet. mitinge. Tylėti, nieko ne
veikti, reikštų faktiną padėji
mą Hillmano gengei engti 
kriaučius!

Kuomet Chicagos menševikų 
lapui reikia “faktų” prieš ko
munistus, tai jis moka pasida
ryti jų ant Halsted gatvės. 

* Paskiausias to geltonlapio su

Kriaučiai! Nebadaukite! Kovokite!
Neleiskit savęs terorizuoti!
Kovokit prieš badą ir vargą! '
Organizuokit dirbtuvių Komitetus savo šapose! Prisiųskite 

delegatus į Dirbtuvių Komitetų atstovų Tarybą! Stokite į Ada
tos Darbininkų Industrinę Uniją!

šalin Hillmano klika su savo kompanična unija!
ADATOS DARBININKŲ INDUSTRINE UNIJA 

Vyh’šfcą.! Drabužiu Departmental ;
’ 131 W. 28th St./New York. -

STREIKAS SULAIKO
- DAUG LAIVŲ

Iš Javos, Siamo »ir Ran- 
goono pranešama, kad ten 
prieplaukose stovi daug lai-, 
vų, kurie negali išplaukti, 
nes laivakroviai atsisakę 
krauti prekes. Jie reikalau
ja padidinimo algų. .•

Lenkijos sopiClistų partija iš
leido atsišau/imą, kuriame pa-

ALGOS KAPOJAMOS VI
SU SMARKUMU i• 

NEW' YORK.— Pereitą; 
birželio mėnesį darbipinkų 
algų .kapojimas pasifeįšjkė;

jį tik 67,000,000 rub.
Smarkiai pakelta transportacija, kuri kliudė ir dar vis 

tebekliudo šaliai klestėti, bet toji kliūtis bus prašalinta 
visu smarkumu ir energija.

Šį rudenį Nižnyj-Novgorode bus užbaigta statyti ir 
pradės veikti automobilių fabrikas, kuris pagamins 140,- 
000 automobilių į metus. Kitos automobilių dirbtuvės 
ir taisytuvės bus greit pagerintos ir padidintos. . S y 

ros asmuo tapo užmuštas j Socializmas iškelia nauias milžiniškas industrines sri- 
ir keletas sužeista, kuomet Ukain nav.. Uraluose, Sibire, ir kt. Reikalinga daugy- 

1 policija -pradėjo šaudyti į bė technikiniai pralavintų darbininkų.
minią, kuri buvo susirinku- . Darbininkų masės, matydamos tą negirdėtai greitą au- 

. pe" si ties muitine ir norėjo ati-!P™ą Sovietų Sąjungos gamybos, technikos ir kultūros, 
trečiadienį, kuomet kalėiima ir nalpisti užsidega dar didesniu entuziazmu darbui, sunkiam dar- 
LmnncEvnnfn ^a|įnįus Qu(įįyatame> j buk ir yra pasii^žę darbuotis, kad dar labiau paskubinus

’ Į rytdienai geresnio gyvenimo pasiekimą.
“įkūnijimas penkerių metų plano į keturis metus y/a 

užtikrintas,” sako d. Kuibiševas.
i šitame 16-tame Kom. 'Part, kongrese, kuris turi mil
žiniškos visam pasaulio proletariatui svarbos, buvo kriti- 

.kuojama kiekvienas nedateklius ir nukrypimas. T'aŠ, 
; vadinasi, gvarantuoja, kad ateityje bus vengta tų klaidų, 
i kurios įvyko ir kad Komunistų Partija, vadas Sovietų 
; Sąjungos proletariato, yra pasiryžusi rauti iš gyvenimo 
visus trūkumus iš pat jų šaknų.

I

Policija šaudo Kovojančią
; Minią Indijoj
i VELLORE, Indija.— Vie-. 

tapo užmuštas |

licijantų tapo sužeista

policijos už pastarosios 
trukdymą demonstracijos 
prieš valdžią. Septynias 
dešimts asmenų suareštuo
ta.

J Siamą Nevalia Nešti 
Anii-Čiang Kai-šeko 
Propagandos. ; .

BANGKOK, Siamas.' i ' 
Vietinė i valdžiau- uždraudė 
ėhiniečiam wykti. čionai ir 
varyti savo: propagandą 
brieš j •reakcionierio hčiang- 
Kai-šeko ^vhldžią. * Kūne chi- 
niečiaii) i to : nepaklausysią, 
būsią ‘ sunkiai i baudžiamą j

.SMARKUS ŽEMĖS DRE-visu smarkumu. Pasak La-( TBĖJIMAS
bor Bureau,- Inc., praneši
mo, laike pereito menesių 
buvo, nukapoti , penkiasde
šimt septyniose vietose dar
bininkam algos. ; "■ , . ,

t©•.w

Visiems Svarbu!
WILKES-BARRE, Pa. — 

Liepos 13 d. ALDLD., LDS- 
A. ir Liet. Frakcijos rengia 
pikniką, kuris įvyks Valley 
View darže, Inkerman, Pa. 
Šis piknikas tai bus pirmas 
mūsų apskričių piknikas šie
met.

Kas buvo pereitais metais 
minėtų organizacijų pikni
kuose, gerai žino, kad neapsi
vylė; praleido laiką smagiai. 
Šiais, metais bus dar žingei- 
desnįs piknikas, kaip iš spor
tų; tai/? ir. programos. Bę 
t6! 'Šiciriie piknike dalyvaus 
delegatui -iš SLA. 3^-to sei
mo. Kalbės drg. Įi. Mizama. 
Jis nurodys, kaip pono Gegu
žio gengė vaikė 36-tam sei
me su policijos pagelba ir 
mušeikomis, ir daužė pažan
giuosius delegatus^ ir kalino, 
juos, kad tuotni1 užtikrinus 
savo ponavimą) SLA. Tad 
kiekvieria 'kolonija būtinai or- 
ganizuokitės kuo daugiau-. 
šiai būti minėtam piknike. 
Nei vienas lietuvis darbinin
kas nępąsįlikįte. , namuose. 
ŠLA. 36-to seimo suskaldy
mas yra labai svarbus klau
simas1 ir su juomi turite su
sipažinti. j >..? ( .

Dar kartą primenu: daly
vaukite visi, iŠ;visų kolonijų 
kuo skaitlingiausiai!

Bolševikas. ■

Gegužio Darbdavys
Surastas Kaltu

• ' •• : --- ' " . ... '
67 Mainieriai Užmušti

Silezijos Kasykloj
i •' 'n.'U U-’ x ifS

v SI .
Vie-p NEURODE, Vokietija.— 

Iškilusi eksploziją-’ Węnces- 
laus angliakasykloj prary- 
jo 67 angliakasiuSj U kurių 
lavonai buvd ištraukti iš 
kasyklos peręitą trečiadie-

A^iie penkiasdešimts kitų 
mainierių, smarkiai sužeis
tų ir nukamuotų, buvo iš
traukta. iš tos. pačios mai
nos. Jie buvo pusgyviai ir 
tūli šmarkiai sužysti, I

73 mainieriai dar randasi, 
žemėje, bet tikimasi, :kad jie 
yra gyvi ir bus kaip nors 
ištraukti į viršų.;l

Ši kasykla randasi Silezi
joj, apie 46^m;
Breslau mieštą

SPRINGFIELD. Ill.—“ 
jtinisi master in chancery pa
reigas einąs Frank Truttęr, 
kuris vedė tyrimus kovos, 

žinančios tarpe Lewiso ir 
Fishwicko šaikų mainierių 

■ unijoj, surado, kad Lewisas 
sulaužė teismo patvarkymą, 
verždamasis į vietinius III. 
valstijos Fishwiękinės uni
jos reikalus.

Tačiaus, atsižiūrėdamas, 
kad Lewisas visuomet buvo 
ištikimas darbdavių tar
nams, Trutter rekomendavo 
teisėjui nebausti Lewisą už 
tąjį prasižengimą.

Decatur, Ill.— Dešimties 
colių ilgio gyvatė atrasta 
viduriuose ešerio, kuris bu
vo sugautas ežere.

v

GUATEMALA.— Vaka
rinėj Guatemaloj (Cent? ali
nėj Amerikoj) įvyko smar
kus .žemes drebėjimas. Ke
letas žmonių sužeista, • nors 
medžiaginių i nuostolių kol 
kas padaryta nedaug.

> WAshington.^’ Prez. Hoo- 
veris pareikalavo,- kad Clau
dius- Huston pasitrauktų iš 
republikonų partijos pirmi
ninko vietos. > Jis ten smar
kiai nusišmugeliavo ir 
del kenkiąs; partijai, i

tikimas yra tes, kad‘‘Amerikos brėži kX“jau laikas” pa- 
komun.stų „vadas’ Lovestonas šalinti PiIsudsklQ diktatOrą ir

- J .• Love- atstatyti demokratinę tvarką,
stonas tokis Amerikoj komunis- Kurie tūri šiokią tokią-atmintį, 
tų vadas, kaip ir Grigaitis.. žino, kad ta pati socialistų par- 
Lovestona^ pašalintas iš Parti- ,tija oficialiai rėmė fašistų dik- 
jos jau antri metai. J*1— .
“argumentai” 
su menševikų argumentais

ęarodo» l*ad renegatai tai darbais varo tą patį- pra- 
visi lygiai sutampa. žutinga darbininkams narba.

kritikuoja Kominterną. SUDEGĖ 4,000 PARŠIUKŲ

TREET 
dia Aptiekos 
N. Y.

tOi

Jeigu jo tatūrą Lenkijoj. Jeigu šian- 
šiandien supuola i dien, kažin kokiais sumetimais, 

-- - ‘!’ ta! I jinai žodžiais kalba prieš ją—
tai aaroais varo tą patp pra
žūtingą darbininkams darbą.

Iškilus gaisrui, 4,000 par
šiukų sudegė pereitą trečia
dienį, Secaucus, N. J., kur 
farmeriai augina juos. Nuo< 
stoliai, ’ sakoma, siekią į 
$100,000. i., J . J-
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95 galionus,-

bo1. ‘ Kada hera' ištekliaus, 
kyla vargas, alkis 'ir skur

lį reikalų spiesti.
ar kurie i
Politinės Ekonomijos 
ai,” ją gaus. Draugai

Kapitalistinė teisdarystė gražiuoju nepaleis iš kalėji
mo Mooney ir Billingsą, darbininkų organizatorius, ku
riuos buržuazija Californijoj pasiryžo palengva numa
rinti supelėjusiuose rūsiuose, už plieninių grotų. Komu
nistai ir Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas senai nu
rodinėja, jog tik didžiausias masinis darbininkų sujudi
mas, neatlaikomas minių. spaudimas į kapitalistinę vy
riausybę tegalėtų paliuosuoti. tuos klasinius kankinius.

Social-fašistai, buržuaziniai liberalai ir tariamieji Moo- 
ney’o ir Billingso “draugai” iš Amerikos Darbo'Federa
cijos lyderių, tačiaus, mulkino darbo žmones; skleisdami 
pašitikėjimą, * būk per apeliacijas į kapitalistinius • teis
mus ir j Calif prnijos gubernatoriaus “geraširdystę” ga
lima būsią išvaduoti Billingsą ir Mooney iš kalėjimo.

(Rteoliucifa Centrdlinio politinio Biuro)

1. Jungtinių Valstijų Ko- mingai kovai prieš 
munistų Partijos Septinta mą. Delegacija po 
Nacionalė Konvencija at- ei jos iš distriktu

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

vimą, išvystant savikritiką. 
Arti 40 nuošimčių aktyviš- 
kų Partijos spėkų šiandien 
yra vaisiai naujo proletari
nio rekrutavimo, kuris atsi-f 
spindėjo Partijos vadovy
bėj pradedant branduoliais; 
sekcijomis ir baigiant dist-į 
riktais ir nacionalė konverų 
cija. Ypatingai reikia pa
žymėti šiame atvėjy negrus 
delegatus, kurių buvimas ir 
veikimas konvencijoj paro
dė, kad Partija surado plaj 
tų susisiekimo pamatą su 
negrų proletariatu, kurie di
deliu skaičium stoja į Parti
ją. Delegacija iš pietinių 
valstijų, baltieji, ir negrai 
darbininkai, lošė vadovavi
mo rolę konvencijoj pirmu 
kartu mūsų istorijoj. Par; 
tija pradėjo sveiką pradžią 
praplėtimui savo eilių ir iš
vystymui naujų kadrų (va
dovaujančių draugų).

13. Konvencija parodė, kad 
partija pilnai sujudus ko
voti prieš dešinįjį .pavojų, 
kaipo vyriausią; pavojų, ir; 
tuo pačiu sykiu .yra fant ko
jų kovoti prieš, visus .‘.‘kai
riuosius” nukrypimus, >■ kas 
yra didžiausia ridiūtis sėk-

Darbo Fedeiįcijoj; kurfi kovojąnč 
dualiausią 

tarptautinės 
prieš bedar- 

bedarbių apdraudą, už Sovietų

suvienijimą j^artr
tu Komun^tiį ‘fInt(
lo, linijos, 'ir.Į a|škų .pasisuki 
mą visos, Pa 
sinio darbo 
cija, užrekorduodamą

vaūti padėkime į šalį, kuomet 
susįrįnkirąas įvyksta. Darbi-

0 kur tas kunigų išsvajo
tas dievas pasidėjo? Juk 
kunigai sako; kad viskas 
nuo dievo pagina, juk ku
nigai bažnyčiose sako, kad 
vargas, alkis ir skurdas 
taipgi nuo dievo paeina.

Tai kaip “Draugas” drįs
ta taip “bolševikiškai” nu-

nį judėjimą, prieš tą baisią kapitalistų nedorybę, prieš 
žiaurųjį suokalbį, sulig kurio kenčia Mooney ir Billings.

“Mooney ir Billings dar gali būt paliuosuoti! Bet jie
du: niekuomet nebus paliuosuoti tol, kol Jungtinių Vals
tiją ir viso pasaulio darbininkų klasė privers šios šalies 
kapitalistus atidaryti Folsom ir San Quentin kalėjimų 
duris. Mylavimasis gi su grafteriais politikieriais nieko 
geresnio negali suteikti, kaip panašius nuosprendžius, 
sulig kurių šiomis dienomis buvo užtvirtinta bausmė 
Billingsui ir Mooney’ui.”

tapo smarkiai sumuštu | į|į<dąrb6 unijų darbą. blors 
atmesti rn

laikai. , Didelė 
didžiuma nė tūri 
kad kokį laiką

prieš teismus ir gubernatorių, dar kartą liko užtvirtin
tai buržuazijos nuosprendis,—kad W. Billings ir Tom 
Money turi pūti kalėjime iki mirties.

Mooney ir Billings nieko bendra neturėjo su ta bom
ba; kuri buvo išsprogdinta laike patriotinės karo demon- 
stiįacijos San Francisco j. Jųdviejų nekaltumą yra' pri
pažinę įvairūs teisėjai, valdžios prokurorai ir net patys 
valstijos liudininkai, kurie buvo papirkti prieš Mooney 
ir jBillingsą. Visa darbininkų klasė yra įsitikinus, kad, 
be Jokio kriminalio nusikaltimo iš jųdviejų pusės, bosai 
yra užsikirtę numarinti kalėjime tuodu darbininkų or
ganizatorius, nubaudžiant juodu mirčia, tiktai kitokiu 
būdu, negu kad buvo nužudyti Sacco ir Vanzetti.

'Kas yra kąltas už tą piktadarystę prieš Mooney ir 
Billingsą? klausia Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mai ir sekančiai atsako ta klausimą:

“Kalti yra. bosai ir jų tarnai, valdininkai. Kalti yra 
taipo pat visi . kurie tik nuduoda, būk jie gelbsti Moo-

Liepos 6 d. įvyko S,L.A. 23 
kuopos susirinkimas, kuriame 
p. Birštonas išdavė iš' seimo 
raportą. Raportą davė labai 
gudriai, .norėdamas paslėpti 
fašistų bjaurius darbus. Nei 
puse lūpų neprasitarė, kad fa
šistai buvo pasikvietę policiją 
ir mušeikas. Antras pradėjo 
raportuoti J. Barauskas. Jis 
davė neva raštišką raportą, bet 
taip jam nesisekė, taip jis mai
šėsi, kad net fašistinis kuopos 
pirmininkas iš gėdos pradėjo 
rausti.

. Išdavus raportą, draugii J. 
Pacauskas ir -P. Eidukevičius 
statė klausimUš1 ir-’gerokai fa
šistukams išpėrė -kailį.

šiame susirinkime' narinių 
duoklių ' mažai kas ’ mokėjo. 
Daugelis pasakė :'H*Nėra siro
ko, 'galime it palaukti,’%>1 da
lykai 'susitvarkys.’”^

S.L.A. 23 4K3p.

tarnautojams. O įjtos' pasitikėkite' pelnagrobįų; ’Žodžiui^ kad n,era 
ir nebus daroma jokių pasikėsinimų ant uždarbių,—ragina 
Amerikos Darbo Federaciją! Negana to. Jinai šaukia, kad 
“geresnė esanti vieta pasitarimo kambaryj su kapitalistais” ką 
nors laimėti, negu streiko? lauke.

Ką gi sąmoningi darbininkai turi daryt, ątsilie 
niėkšystes?—Visur ir visuomet plėšti kaukę nuo : 
prigavikų snukių; organizuotis į; kairiąsias į darbo 
bo Unijų Vienybės Lygą; Įtraukt .į kair|jį ąparną 
rinkus., dar p4^iliekąį$iusį 
darbininkų kornitetus*' darbavietės,e, Jlr per ■ yūoi 
nizacijos darbą rengtis prie Pirmosios Rufojdčit 
masinių demonstracijų dienos prieš imperializmą 
bę, prieš uždarbių kabojimus, 
Sąjungos ariftmima.

* _ x i- mo vajuj ir pagerino ir ak
dais stengėsi suparalyžiuot kovojančių darbininkų masi- ityvizavo jos vidujinį gyva

iii fših|iWasis savikritikai. Tuo- 
iįrie kiaušiniuose taipgi buvo 

evolipHpes' parodyta' vyriausias Parti- 
" - jos silpnumas, stoka gero

veikimo ’ ’piavedime būdų 
i ir ri

kę darbo, turėtų daryti, 
“Draugas” nepasako. Tur
būt ‘ sarmatinasi patarti 
kalbėti .poterius. Žinoma, 
“braugas” nepatars bedar
biams orgąnizuotis į bedar
bių tarybas, demonstruoti, 
reikalauti darbo arba duo
nos, kovoti už sutrumpini
mą darbo valandų, kovoti 
už nuvertimą kapitalistinės 
sistemos, kuri gimdo bedar
bę, skurdą ir vargą.

brėžė, kad: tūs palygintino 
nepakankamas . ir

.0^; Simui problemų, nepaxan- 
kąmas susikoncentravimas 
panaudojime patyrimų ma- • • * . 1 _ 1 • . J_ 1__ J_ • J
rišimo tų problemų konven-1
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smo—numiršta. Taip ji 
vo daugeliui gyyenųsių 
nių, taip bus ir mums. I 
kol dar kitas net išsišiep 
Ii pakęsti skausmą, tai 
taip valkiojasi ir sako 
gyvenimas smagus. . .

Nuėjau pažiūrėti ir Ch 
šokančio jaunimo: antį 
kraiposi, trypia, sakytun 
iš to šokančio pulko keli 
ros - rengiasi ženytis, ts 
ėję minko tešlą veseil 
pyragams kepti.

Tai ir vėl pirmadienis 
čia, važiuoju Halsted 
karu iki N. Clark Stryto 
mai didumoje seni, medi 
laukia ugnies, nes jau 
meistras nepataisys jų ii 
mą. 1 Iškabos, pažyn 
gatvių vardus, vienur 
kabo, o kitur jau joki< 
mės nėra. Viskas ai 
žmonių sudėtus pinigus 
to valdininkai suvogė, o 
paliko purvą ir pulkus 
nešiojančių musių.

Paežerė taisoma, nei 
giasi prie pasaulinės pa 
Ten užvesta naujas p 
įtaisyta didelis fontanas, 
ma didžiausia visame 
Jo subudavonė turi p 
dailės. Sakorpa, prie ei 
Šviesos turi gražų vėl

Pastatyta pianetariurj 
namas, kur atvaizduoji 
dangę. Pervėlai sužl 
kad jis jau. ątidarytas, I 
nuėjęs pažiūrėti. I

Buvau įmaklinęs į rl 
bet nieko naujo nemačil 
sklepiniam restorane 'I 
pietus,—brangumas nesi 
kas. Reikia užsimokėti 
skiepo priŠvinkusį orą. I

Antradienio rytas. P| 
ašiuonių valiuoju atgal 
tus. Chicagoš gatvės ai 
biliaiš užsikimšę, mūsų! 
neturi laisvės šuoliaisI 
Triūbija, bet jo balso I 
neklauso. Pagalinus, ii 
vome iš sukčių miesto ii 
mės .į Detroitą greitesni 
pu. Oras vėsus, tad I 
sėdėti ir dairytis. i 1 
matosi žmonės besidaril 
prie valymo šieno. I

Kalti yra tie buržuaziniai liberalai, “socialistai” ir dar
bininkų prigaudinėtojai, kurie per ištisus mėnesius su
vedžiojo pačius kalinius ir darbininkus, argumentuoda
mi, būk darbo minių kovingas mobilizavimas delei jų
dviejų paliuosavimo galįs ‘vien tik pakenkti’ j).ati&U 
Mooney’ui ir Billingsui. Kaltas yra San Francisco 
Mopney’o Apgynimo Komitetas,, susidedantis iš sočial- 
'fašistinių ir kitų tokių gaivalų, kurie skleidė melus prieš eiles sėkmingam rekrutavi 
Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą; kurie visokiais bū

Birželio 15 d. ZAPLA., $3 
kuopos susirinkim^,; Apkalbė
jus visus svarbesnius draugi
jos reikalus, buvo’Jškaitytąs lai
škas nuo J. Sasavičjąus, kuris, 
būdamas ligoje, šįūkfaęl pa- 
gelbos. Nutarta iš kuopos iždo 
aukot $3 ir nariai kukojjo: A. 
Gurauskas ir J. Laurinaitis— 
po $1; smulkių ■$!.&(). Viso J. 
Sasąvičiui pasiųsta $6.50.

Nutarta susirinkįiūs per- 
mąinyt iš stūbos J syetaihę. 
Susirinkimai bus po šehovęi, 
trečią . nėdėldiehį, " kiekvieno 
mėnesio,. 2 vai. dieną, P. B. 
Beltj/svetainėj, 50Č JpniOn Št. 
Tbdėl Viši nariai AtėJkite ir.it- 
siveskite naujų narių prišįrašyt 
į draugiją. *J. Gudišatiika^.

esti tezibbšė, 
‘■■‘(įįuragrafas

i tam 
ras 
ant 
apačioje jo pakabinti sk

Į las, tada bile kas gale 
L zvanyti už jo seną duše 
fcibar; gi stulpas neturi 
IF reikšmės.

Gal dar būtume ilgiai 
Ščioję po kapus, kojom 
pę numirėlių pilvus, b, 
tus suvijo atgal į park^ 
ėjom pastogėn ir aimani 
kad sugadino pikniką, 
vėliau lietus sustojo, išs 
padangė ir buvo graži

Privažiavo automobili 
nas parkas, žmonės vaik 
šneka. Sueinu vieną p 
mą, 10 metų nematytą, 

. daugiau. Kalbos be gal 
skui programa, prakalbo 
nos. Ir ta diena taip ; 
prabėgo, kaip poeto apd 
ta jaunystė ir kūdikiška 
do gražumas.

Vėlai vakare nuėjom 
fundyti šaltos košės, b< 

I buvo išparduota 
* kiek jūs jos r 

dieną? 
kė man

Jeigu man vienam r 
jos tiek išėsti, tai pagi 
bartinę mano naudojim< 
rą, da turėčiau vargti ai 
žemės kokius 40 metų, 1 
nesitikiu dateseti.

žinoma, dar tupu noi 
venti, juoktis, tik ne tol 
tonišku juoku,, kokiu \ 
po estradą vaikščiodama 
kėši, kuomet policija m 
mėtė laukan iš Auditorij 

i legatus.
Bet žmbgui pagyvenu 

skaičių metų, kūno maši

... (Tąsa)
i <rVilnies” Piknikai

Anksti nuvažiavome 
ką. • Žmonių dar maža 
miausia nuėjom ant ti 
kapinių; aplankėme pr< 
nio dramaturgo B. Varį 
pą. Apie jo paminklą 
nas Vincas teisingai nup 
jo. O Dėdės šerno k a 

gale reikėtų pastatj 
tok is cementinis si 
viršaus uždėti bal

• Amerikos Darbo Federa
cija ^paviršutiniai aprokuo- 
ja, 'kad gegužės mėnesį 
Jungtinėse Valstijose bedar- 

j AX^^D/lS-tos^uopoS-su-^i' j • b 3,600,000. Į 
sinnkimas įvyks ) nedehoj, llie- 1
pos ią ,d., 3-čįą jva.l. po pietuotą skaičių neįeina ofisų 
yąnderyęęr svel.pūth ir. Wąsh-. darbininkai ir farmų darbi- 
ihgtpn Sts. Kjąkvienp nario .pinkai

!lsil^kyti '* -šį- Reakciniai federacijos va- 
rinkimą, nes bus nemažai įvai- , . , v. .. , ,

1 L Taipgi dai yra linkę mažinti bedar-
neaplaikė knygą biu skaičių, , kad parodyti, 

Pama- jog šaly aari nėra taip blo-

Bėdarbiai
Sprendžiant sulyg gyven

tojų surašinėtojų surinktų 
davinių, Yorko mieste 
y m suvirs 40t),OOO bedarbių.

Tai didelė bedarbių armi
ja. Bet manoma, kad iš- 
tikrųjų bedarbių yra daug 
daugiau. Šimtai tūkstančių 
yra tokių, kurie dirba tik 
dalį laifco.

centruotomis ištisos Parti
jos pajėgomis, ypatingu 
kreipimu domės į proble
mas budavati revoliucines 
darbo unijūs.

:v (Bus daUgiaū) J r ’

Amerikos Darbo Federacija per savo International Labor 
Neivs žinių agentūrą netiesioginiai įkalbinėja darbininkams, 
kad nesipriešintų numušinėjimams darbo mokesnio; sako, kad 
gyvenimo reikmenos esą jau nupigintos virš 9 procentų. Vadi
nasi, jeigu fabrikantai nukerta darbininkams 9 bei 10 nuošim
čių uždarbius, tai darbo žmonės “nieko nepraranda.”

Kaip gi ištikrųjų yra?
Kapitalistai jau senai skelbia nupiginimus urminių (whole

sale) kainų visokiems produktams. Bet kokiu tai būdu darbi
ninkai nejaučia jokio atpigimo; yra tiek ir tiek atsitikimų, kur

pabrango įvairūs kasdieninio vartojimo dalykai. Kas urmi- 
kainų nupiginimais pasinaudoja, tai nebent perkųpčiai, vi

dutiniai iri smU|cpięmniai vertelgos. ”* ■ 4:
Toliau. Amerikos Darbo Federacija per savo žinių agentū

rą Vėl veidmaipjškai .tikrina, būk piniguočiai ir kiti kapitalistai 
dąvį pasitikėtipą.žodį, kad uždarbiai nebus kapojami; o tas jų 
žodjš turįs r*įst^tymo vertę.” . . •,

ŽjUl(kai Darbo; Federacijos vadai turi geras, dūmų nebijančias 
aki!—šitaip ple^eriauti, kuomet šiuo laiku kapitalistai būtęiit. 
prapeda pasiučiausią kampaniją delei darbo mokesnio kapoji
mų.*" Užtenka“ tik kelių pavyzdžių, kaip išnaudotojai laikosi 
sftvd ‘žodžio. \ ....

BĮernai po didžiajam Wall Stryto šėrų .križiui, kapitalistai- kon
ferencijoj sn įmezidentu Hooveriu ir Darbo Federacijos lyde
riais padarė tokią nerašytą sutartį. Kapitalistai nekaposią už
darbių, o Darbą Federacija užtat atsisako nuo bent kokių strei
kų bei kovą už darbo mokesnio padidinimą, šiame kapitalizfno 
križiio laikotai-pyje. ' ‘ ,

Kas iš to išėjo? Nagi, fabrikantai apsivartydami kramtė 
darįininkų ■ uždarbius, įvedinėjo vis aršesnį skubinimą dirbtu- 
vėsd, ilgino darbo valandas, paleidinėjo kas kartą didesnį dar
bininkų kaičių, kaipo nebereikiamų, o Darbo Federacija nei 
pirštu nepajudino, kad apgint darbininkus nuo tų atakų iš bosų

dabar vėlf kaip tik tuo momentu, kada išnaudotojai daro 
užgulimą ant darbo mokesnio, Darbo Federacija pasiro- 

4b tu manifestu, kur šaukia darbininkus pasitikėt kapitalistų
General Motors Kompanija Flinte, Mich., automobilių 

įįirihlinkams pusiau kerta uždarbius; plieno fabrikantai muša 
šo iMfelimčių • žemyn darbo mokesnį savo darbininkams; visoj:

29) .’“naująs? pąkm^ias Chi-': 
nijos revoliūHjosp nr hėiš-'j 
vengiamas paąš^ėtjimas., r.e-,

lami į tokias
i Veidmainių-
nij^s,’ į Dąr-
iliniuą: ’darbi-

ius ni
orga- ntŪŠ'ų daugiau' darbo ir discip 

linbs.
Būkite visi ir naujų narių Per šešis šių įnętų ihėnesius 

atsiveskite, e j darbininkai neteko-virš $2,-
Kp. ValdSrU. 00^,000,000 algomis.

SHENANDOAH, PA.
f i ,.».M ' i • ) i

Draugas A.- žemaitis, viėftf^ 
veiklesniųjųf drag i j ošė 'narių/ 
sunkiai serga. Jo liga atsilie
pia ir į draūgijų veikimą. Pa
vyzdžiui, kuomet jis buvo svei
kas ir darbavosi, tai A.P.L.A. 
4-ta kp. kiėkviėhą susirinkimą 
gaudavo mažiausia pb vieną 
naują narį. Kitose organizkcP 
jose jis buvo irgi pirmose eilė
se. Bet mes tikime, kad jis 
greitai pasveiks ir vėl darbuo
sis, kaip pirmiau darbavosi. •

SUBSCRIPTION RATES:
per year............ $6.00 United States, six months......... S8.00

!yn, N. Y., per year.......... $8.00 Brooklyn, N. Y.» six months.. .$4.00
■n countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4,Q0 
a and Brazil, per year... $6.00 Canad and Brazil, six months. .$8.00

Visko per
daug trumpu laiku, pagami
nama. Nesuspėjama nei 
parduoti, nei vartoti. Paga
liau neturima kur nei dėti. 
Del to sustoja darbai. Ka
da nėra darbų, sdpriaritama, 
yra blogi

5.: Mobilizavimas Partijos darbininkų 
masiniam darbui buvo1 vy-, ištekliaus, 
riausiąs konvencijos klausi
mas. Tame atvėjyj buvo 
aiškiai pabrėžta, kad pama
tinė forma dešiniojo pavo
jaus dabar yra pasyvišku
mas masiniame darbe. Žen
klai dešiniojo pavojaus ran- 

j darni neveikime, nepajėgime

j, i : t 'i;
voliučiriėš padėties Indijoj 
gali su'ddryti Visiškai naują 
pasaulinę . politinę padėtį ir 
sugriaūti palyginamą kapi- 
talistiiiės sistemos stabiliza
ciją '(susistovėjimą)”. Kon- 

dešinu- vepcija vienbalsiai pasisakė 
delega- už tuoš punktus, išskiriant 
nurodė brolišką delegatą iš Kana- 

žymėjo pasisukimo' punktą konkretiškus pavyzdžius ko-• dos, kuris gynė “kairiąją” 
Partijos gyvavime.. Ji už- ■ ■ . ... ... . . “
rekordavo atsiekimus tų 
užduočių, kurias ' nužymėjo 
Komunistų internačiblralaš 
savo Atsiliepime . - į narius, 
gegužės 18 d.,‘ 1929 metais, 
būtent: pataisymą oportu- 
nisfinių klaidų j HTOU '■ £rV' 
pių,; buvušipsĮ djdziuImpsį ir 
mažumos ;j pąnaikihiriį! be-

Šių dienų nedarbui ir blo- 
l yra kaltas 

nistinio pasyviškumo. Cen-! daugiausia visokios gamy- 
tralinio Komiteto dokumen- b°s perviršis 
tai, išleisti apie ekonominį 
krizį,. ir konvencijos teziai | 
tapo vienbalsiai «užgirti ir 
pavesti įeinančiam Centrali-.) 
niam Komitetui galutinai 
suredaguoti' ' ' " . .

Pati ’konven- 
nau- 

keliaklupščiavimų jus atsiekimus, užgindama 
Cfentraliiiio Komiteto liniją 
ir sėkmingą politinę ir or
ganizacinę kovą prieš Love- 
stono grupę ir trockistus, 
pamatiniai buvo mobilizavi
mas Partijos ir simpatiškų 
darbininkų delei naujo, in- 
tensyviškesnio ir sistematiš- 
kėsnio vajaus masiniąm 
mobilizavime ir organizavi
me darbininku klasės. Jos 
vyriausias obalsis buvo: ; į 
mases dirbtuvėse, kasyklose 
ir fabrikuose.

2. Užtvirtindama sumuši
mą, išskyrimą ir galutihą 
prašalinimą dešiniojo spar
no renegatų (Lovestone, 
Gitlow, Wolfe, et ai), kurie 
pagalios perėjo į kontrre
voliucionierių kempę, kon
vencija tuo pačiu sykiu pa
rode naujų sveikų spėkų 
Partijoj, kas sudrūtino jos

' Ką Daryti?
Toliaus “Draugas” bedie- 

pne- vištai nukalba: . ,
“Gamybai: įvesti dideli pa

gerinimai, t. y. mašinerijos 
ir kitokios prietaisos. Me
chaniškomis priemonėmis 
greitai viskas gaminama. 
Tai gamybai reikalinga ma
žas darbininkų skaičius. 
Netekę darbų darbininkai 
negali kitų darbų sau gauti 
ir štai tuo būdu didinamas 
nedarbas.”

ps iŠT'p^i'ddOma didelis prdgfėšaš 
tipt Iri masiniam darbe, palygimus 

diskusijose, apie fe Miskūsi-^ su mėtai laiko atgal, Parti
joj ' sukosi, 1 būtėht,’ feklitU jos konvehčija' tačiaus 
kingas išvediihasį-Centiiali- brėžė, 
nio Komiteto; į raporte apie būdas 
buržuazinę teoriją apie ka- kad palyginimas turi būti 
pitalizmo atsipeikėjimą iš.’ daromas tarp mūsų atsieki- 
križid, hepątodant negali- mų, ir objektyvių galimy- 
rnumo "‘nbirniališko” sugrį-'bių; su pastaruoju palygi

nsimo prie pirmakrizinės niųrn yra parodoma didelė 
kapitalizmo padėties, kaip spraga tarp mūšų palygina- 
lygiai nekurios prakalbos, 'mai palengvo augimo masi- 
kuriose buvo elementai 'te- nė j organizacijoj ir sku- 
orijoš buržuazijos “beviltįh- baus radįkalizėjimo darbi- 
gūmo pozicijos”, buvo nu- ninku' ir skubaus augimo 
šviesta ir pataisyta diskusi- abelnai neorganizuotos po- 
joše ir - užbaigi ušvėdimo litinės Partijos įtakos. Ta 
ptakalbosė? KonVėncija ^prąga- gali būt užpildyta 
teigė perspėkfyvų; didčjan- tik .intensyviškiausiomis, 
čid krizib, me i .jo likvidavi- ristematiškiausiomis sukon- 
mą, ir pabrėžė aktyvišką 
rolę 'darbininkų klasės; ir jos 
avangąrdQ,> Komunistų Par
tijos, nusprendime krizio 
pasekmių ir * *į.pribrendime 

j pasaulinės situacijos, nūhia- 
ityMs ir p"”' 
saulinio* J

SLA. 346 Kuopos buri- 
rinJkimo. - -

■ Liepos 3 d. įvyko šios kuo
pos skaitlingas susirinkimas. 
Mat, nariai žingeidavo išgirst 
delegato raportą iš SLA. (Sei
mo. Po kitų reikalų raportuo
ja seimo delegatas, kaip pa
žangieji reikalavo tik vieno 
nario iš opozicijos į mandatų 
komisiją^Jr kaip už tai Gegu
žio mušeikos išmetė didžiumą 
legalių delegatų ir tada mums 
nebuvo kitos išeities, kaip lai
kyt atskirą legal į seimą ir mū
sų sėimks buvo legalia todėl, 
kad mes buvom legalūs dele
gatai ir mūsų didžiuma. Po to 
buvo klausta ar ir jį taip pat 
išmetė iš seimo? Jis atsakė, 
kad jam dar buvo duota jkal.- 
bėt, bet kuomet reikalavo vie
no nario' į mandatų komisiją, 
tada atėjo didelis policmanas 
ir išmetė į “čekruimf’, 'o pa*- 
skui iš ten laukan. . H ; i (■ ‘

Toliaus klausta, < kaip jūs 
buvo didžiuma; kuomet buvo, 
tik virš 200 delegatų, o jų; bu
vo apie 300 delegatų ?; Atsa
kė, kad jų yra virį 100 dele
gatų netiesotųj daugelis atva
žiavę fašistų kaštais ir jie mors 
pritarė mums, 'bet, sakė, kad 
mes neklausysime jų, tai mus 
neparveš atgal ‘namo.

• Delegato raportas su užgy- 
rimu priimtas.

Susirinkimas pasipiktino to
kiu jų pasielgimu ir tuo klau
simu priėmė rezoliuciją, kuri 
tilps spaudoj. . i

Nutarta, kad kuopa nesiųs
tų mokesčių, kol paaiškės da
lykai. Taipgi ant vietos su
mesta aukų vedimui kovos su 
tais smurtininkais>\ Aukotojų 
vardai: K. Maziliauskas, M. 
Panelis, O. Stankevičienė, D. 
Sakančius ir F. N okas—po 
$1; B. čipinskietiė $2.. Viso 
$7. Taipgi daugelis pasižadė
jo dar aukot ir' išrinkta ttam 
reikalui komisija. • '"'■U '• >

Susirinkime Buvęs.

TRUPINIAI
Kur Dingo Dievas?

I

Kunigai šako, kad viskas 
nuo dievo paeina. Bet kai 

’kada ir patys kunigai pa- 
! miršta tą “visagalį” ir nu
šneka kaip tikri bedieviai. 

! štai, pavyzdžiui, kunigų 
! organas “Draugas” No. 151 

iyos prieš dešinumą. Šian- poziciją tais klausimais, ku-.'sai<0: 
dien Partijoj nei vienas ne- rie po priedanga “kairiųjų”! __
drįsta patiekti savo dešinių- frazių, nuvestų prie oportu-'giems laikams 
jų teorijų. Kova prieš de
šinumą patapo pirma visko 
kovą prieš oportunizmą 
praktikoje, kuris pasireiš
kia svarbiausia pasyvišku
mu masiniai™ darbe, nega
lėjime išvystyti naujų spė
kų, nepajegide 'drbą i beri- 
priešinime savikritikai.

4. Kova 1 dviejuose fron
tuose, prieš -dešinįjį pportii- 
mizmą ir prie^ .“kairyje” 
sektantizmo : tendencijas, 
konvencijos ' diskusijose su
kasi aplink pasvėrimą eko
nominio krizio ii’ jo peri 
sjjektyvų. Visos perspekty
vas, paremtos bufžuaz. pro
paganda “likvidavimo” krį- 
zib, tapo sumuštos ir atmes-! subudavoti dirbtuvių brau
tos; ekonominis krizis buvo duobų, išleisti dirbtuvių 
parodytas jo tikroj prasmėj laikraštukų, sudaryti dirb- 
ir apsireiškiantis kaipo cyk- tuvių komitetus, suteikti Sa
linis (periodiškai pasikar- ’vistovę vadovybę didėjan- 
to j antis) ekonominis krizis, čioms darbininkų klasės ko- kalbėti? 
apsireiškiantist padėtyj tre- voms ir budąvoti revoliuci- 
čio'periodo abeliio'kapitaliz- nes darbo unijas ir mažu
mo krizio; buvo nurodyta, mų grupes viduj reakcinių 
kaip tas krizis didina ir aš- darbo unijų, negalėjimas iš 
trina vidujines ir išlaukines yygtyti naujų spėkų 
kontradikcijas, griau 
nepastovią stabilizaciją 
paskubinant n 
bangos kilimą kapitalš 
se šalyse ir kolonijosęj ;__ . , ,
pačiu sykiu visi elehl^ąiJ pugdlėjimui.* silpnumų 
teorijos ‘bedugnio 
“beviltingos pozicijos 
buržuazijos, visi elemefil 
“katastrofos teorijos”, būll ^inio darbo ir stoka tvirto 
ekonominis krizis automa- U 
tiškai padarys revoliuęijąį rCiįj’dj,i ypatingai kaš liečia

: ::::::::::: r:: : .

Rezultatai K<»ministii Partijos Septini 
NacioAidės Konvencijos

Į



LAIS Puslapis Trečias

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

(Tąsa Lus)

buvo

ant

mus

Elizabeth, N. J
Trinity 1045

MES IŠMOKINAM, kbip apsieiti su

ŠEKIT LINDBERG

U&CTTA MYERSTOBACCOCOl

© 1930, Ligoktt & Myers Tobacco Co,

■Miji&gįjįį.1.

nisiją» 
nanas 
o pa-

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

PHONE 
Stagg 8342

įsteigta
26 metai

Atsa- 
dele- 
atva- 
nors

Bell __
Keystone

sėdėti
matosi
prie valymo7 Šieno

Real Estate License 
C-2728.

Taip pat 
{drkimu, 
r mainymų namų 

bei žemių (lotų).

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

tuk vieno 
mandatų 

tai Gegu- 
didžiumą 

ida mums 
kaip lai-

jvyko S.L.A. 23 
pkimas, kuriame 
išdavė iš seimo 

portą davė labai 
tdamas paslėpti 
us darbus. Nei 
Įrasitarė, kad fa- 
ksikvietę policiją 

Antras pradėjo 
Barauskas. Jis 

:išką raportą, bet 
ekė, taip jis mai- 
fašistinis kuopos 
i gėdos pradėjo

kuopa nesiųs- 
paaiškės da

ri t vietos su- 
mui kovos su 
is. Aukotojų 
liauskas, M. 
keviČienė, D.

$2. Viso 
pasižadė- 
nkta tam

sios kuo
mi n k imas, 
vo išgirst 
SLA. sei- 
raportuo-

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

prižifirStojais ... . .. ___ l
tikrinti., Už dyką sujieš’kome darbą savo studentams? Klasės dieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. NedėliomiS nuo 10-ji 2. Kata
logas uŽdyką.

Mūsų reko
menduoto jai— 

Virš 400 i .
i Brooklyno 
daktarų, - ku

riems mes
a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų » Šeimynoms 
ir pacijentama

TELEFONAI:
_______ -____ Oregon 5186
___________ Main 1417

p a gamina- 
džiausius už- 

(Quick

•lirigi^pinigai; '■ todėl '• kviėči'ahii 
visi darbininkai .bei ’ jų organi
zacijos p|risid$(įi’prie šię ■ dar
bo. Aukas irgi siųskite viršu
je nurodytu antrašu, pažy
mint, kad aukos, skiriamos W. 
1. R. kempei.

Kempes Sekret.

Tokios šlykščios scenos dar 
nebuvau matęs, vienok jie jau
tėsi augščiau stovinti, negb - tų 
laikų buvę socialistai.

praneša vi- 
apielinkių dar- 

kad 13 d. liepos 
del darbininkų vai

kų kempė Finleyville, i < Pa. 
Kempė bus atdara iki 23 d. 
rugpjūčio. Kurie nori savo 
vaikus laikyti kempėje, turi 
tuoj aus juos užregistruoti raš
tinėje 611 Penn. Ave., Pitts
burgh, Pa.

Užlaikymui kempės reika-

Greitai 
me gaa 
kandžius 
Lunch).

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

kreiptis prie manęs.

žemaitis, vienas 
d ragi jose narių, 

Jo liga atsilie- 
ijų veikimą. Pa- 
net jis buvo svei- 
osi, tai A.P.L.A. 
ieną susirinkimą 
iausia po vieną 
utose organizaci- 
rgi pirmose eile- 
tikime, kad jis 

(s ir vėl darbuo- 
iau darbavosi.

> , . , OPTOMETRĄI
394-398 Broadjvyąy , 331-335. Division Avenue.

BROOKLYN, N. Y. . /

tikrą savo jsitikinimą> jog 
tabakai, naudojami Ches
terfield i cigaretuose ' yra 
puikesnės rūšies, todėl ir i 
geresnio skonio, negu i bile, i 
kuriuose kituose cigare
tuose už tą pačią kainą.

LIGGETT & MYERS 
TOBACČO CO.

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

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

kalbėjo nesenai grįžę minėtos 
organizacijos delegatai iš So
vietų Sąjungos, kurie, gyven
dami ten tūlą laiką, žymiai 
apsipažino su tėnaitine tvarka 
bei žymiu progresu kaip ūkio, 
taip prekybos. Viskas eina 
šuoliais pirmyn.

Bell Phone, Poplar 7545

A, F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, GalvosVai-
1 gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 

Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skąudėji- 

f rno- Jrigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš Jums 
jBl// galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok- 
Njnwy sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 

suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo lyriku, 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110EAST 16tbST.N.T. 
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.; 

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

Užduotį atliko tipkamai, pa
likdamas didelį įspūdį susirin
kusiai publikai. 

» * ’
Antras kalbėtojas,' ch’g. J. 

KVistalsUy, kuris' Maždaug tm 
rejo;tokią pat temą—dalį $ąvo 
įspūdžių, bet viską rėmė fak
tais, skaitlini

(tų plano indūstriializacij'osi sa
lias. Kalba b.uvo įdomi ir nąų-i 
dingą viąiėms susirinkusiem?.. 
Ndrs viršminėtos prakalbos 
įvyko finų svetainėj, ’bet' žmo
nių atsilankė - įvairių' (tąūtų, 
tarpe kurių, dalyvavo ir lietų- 

D,raugas ; J. Kristąlsky

r ER KOMPETĘNTJŠKUMĄ čpiogus pakyla 
į vietas atsakomybės if pagarbos. Per pąsitĮ- 
kėtiną skonį cigaretas įgyja vis didesnį popu- 
liariškumą. /'J * UPi--' ' •

DAUGĖJANČIUS MILIONUS Chesterfields 
kasdien užsidega rūkytojai, nes jie suranda, 
jog šie cigaretai turi nenupuolantį skonį.

CHESTERFIELDS YRA TURTINGI KVEPĖ

JIMU, skanumu ir malonumu, kuris paeina iš 
tinkamo parinkimo puikiųjų tabakų, sumaišytų 
ir permaišytų, taip kad išeina nepaprastas 
cigarete gerumas. Jie suteikia didžiausią rū
kymo smagumą. . “SKONIS VIRŠ VISKČ.”

f1 ’Važmoj ant1 ’■ : pėr 1 ’• Slūrgiš; 
Mitjh., prišifnifiė’ ‘1917 ’ riietų 
sekmadienio popietis, kuomet 
po įtekme iš Elkhart, Ind., par
vežtos degtinės ir alučio, trys 
jauni vaikinai,’ pasigričbę “dd- 
das,” eidami prieš save laistė 
sausą šaligatvį. Tuomet mote
ris, pamačiuši prisiartinant ne
paprastą cėremoniją, nužengė 
nuo šaligatvio, ir nuleidus 
akis, viduriu gatvės apsilenkė 
su trimis “moralistais.” ,

Kąda jų “inžinai” sustojo

išbalzamuoja ir midojn numirusiu* 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose 'vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

ipiktino to- 
ir tuo klau- 
iuciją, kuri

(Tąsa)
“Vilnies” Piknikas

Anksti nuvažiavome j 
ką. žmonių dar mažai, 
miausia nuėjom ant tautiškų 
kapinių; aplankėme proletari
nio dramaturgo B. Vargšo ka
pą. Apie jo paminklą d. SeT 
nas Vincas teisingai nupasako-

O Dėdės šerno kapo ki- tarė: “Dabar susikabinkime į 
gale reikėtų pastatyti ant- krūvą ir užblokaduokime šali- 
tokfs cementinis stulpas: gatvį.” Antras perkirto jp 
viršaus uždėti balkis ir,kalbą sekančiai: “Mes ne so

il egalime tai p eig-

Tafptautiiiė? D a r b i.ų inkų 
Pagel bos skyrius 
Šiems vietos ii 

laukų ,dar-( bininkams 
binihkų padėtį, kartu perduo- atidaroma 
damas širdingą padėkos žodį 
Amerikos 1 darbininkams už 
gausią dovaną, kaip nusiunti
mą jiems traktorių, kuriuos 
jie patys matė savo akimis, 
kaip varo vagą darbo žmoni
jos šalyje. ; :

Draugai priėmė padėkavo-

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J

B. Figens, 221 Second St.
S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Singerj. ■ ’

galus delė- 
uma. Po to 
jį taip pat 
Jis atsakė,

ikime, apkalbė
jęs n i us drabgi- 
tvo skaitytas lai- 
taavičiaus, kuris, 
[e, šaukiasi pa-
1 iš kuopos iždo 
iriai aukojo: A. 
J. Laurinaitis—
2 $1.50. Viso J. 
Ųsta $6.30. 
brinkimus per
bus į svetainę, 
bus po senovei, 
ienį kieXvleho 
I. dieną, P.’ B.
500 Vnidn St. 

d ateikit^ 
narių prisfraŠyt 
Gudišausk&«.

aiškiai; iperdavė’. tnu, paaukodami; sulyg* 
' ralė4|$28.89į { J J

Be to, dar penki nariai įsto- 
į viršminėtą orgąųizaciją, 

ir visų1 padidindami ją nariais ir 'tai- 
Draugas pogi finansais.

Didelė yda yra lietuviuose 
darbininkuose, kad jie mažai 

r domės, į pranešimus, 
kurie būna lietuvių laikraš
čiuose. Mat, jie įsitikinę, kad 
vietos kapitalistinėj > spaudoj 
bus apie tai aprašyta ir j“ie 
gaus visas žinias. Bet kaip 
kapitalistinė spauda tokias ži
nias aprašo, ’jie visai nekrei
pia domės. Tuo tarpu kaip 
tik ir yra geriausia proga iš
girsti , teisybę .■ apie. Sovietų Są
jungą ątsilankant į tokius su
sirinkimus, kuriuose1 kalba 
d,arbo žmonių atstovai, aplan- 

ėrhis is penkių me-'Xę ,ta; ^alį. * i • i • i : 
................................... '^-1 1 H“ Vinco Duktęi i

Pabaigę mėsų molykkal kursą, turite pilną 
\SĮ JįP®*1 '———vxn,TtJ progą pasinaudoti Vienui iš dvieju

■, ■ " ■ -1 z mechaniko arba šoferio. ' Garantuoji
'■ . f1"1" ' . • -—-*• niug jr diplomą. Mokiname <ryna|

kai ir angliškai. ' Kaina prieinama 
Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKJ<IAVWVS. Lekcijos dienomis ir vi ‘ 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. A*/

NEPADALINAMA ATSAKOMYBE
Mes ištiriame ąk;is. Išrašome receptus. $uplanuojame,»padirbame Ir 
Sritaikpme akinius, kada’ jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAW

IAS UŽ‘VIENĄ MOKESTI. • > •

, Atneškite Mums Savo Akių .Vargus
i Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 

bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausik remia-
> mes visuose atsitikimuose ant; Retinoskopijos (tai yra

( i ant ištyrimų sulig .šešėlių).
• i j i i j :

1JŪŠ ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS ; YRA LABAI tžEMOS
PAGAL GERUMĄ PAlTARiNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ,

ortą, draugai J. 
P. Eidukevičius 

ts ir gerokai fa- 
rė kailį.
rinkime narinių 
ii kas mokėjo, 
kė: ’“Nėra stlro- 
jalaukti, kol da-

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje 
galiniu automobiliu; dalinas | tris dalis:

1 Mecharfizmas. Kaip sustatyti sulig planą} 
kaip surasti sugedimus; kaip Išardžius Iš
statyti. Tas viskas mokihama kiekvieną ah>- 
dent? praktiškai, po priežiūra instruktorių,

Ž. Elektra ir Magnetiznaa. TUi reikalingiau
sia prie dabartinių automobilių. <

' ■ Draugas1 Si DofidvAft/ viėriąs- .heš’ žodį : Sil didėlių: etituaiaz- 
iš kalbėtojų, aiškiai* įpėrdavė-.tnu, paaukodami' sulyg (Savo 
visiem susirinkusieji savo įgy--išf 
tus įspūdžius Sovietų Sąjungoj 
ir kaip Rusi jos darbininkai yra Į jo 
pasišventę ginti savo 
darbininkų tėvynę. . .
S. Donovan yra paprastas gar
vežių darbininkas, bet žymiai 
apsipažinęs .su darb'o žmonių kreipia 
reikalais. Jis buvo siųstas So
vietų Sąjungon patirti visą pa-, 
dėtį ir sugrįžus atgal pranešti 
šios šalieš darbininkams, kaip, 

pumpavę vandenį, tada viėnas ten vj8kas atrodo.

J KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKiUS 

IR balzamuotojas

tam 
! ras 
( ant 
1 apačioje jo pakabinti skamba-'cialistai 
j las, tada bilę kas galėtų pa-|tis.” 
Į zvanyti už j.o seną dūšelę. Da- 

f bar gi stulpas neturi jokios 
.J reikšmės. ;

Gal dar būtume ilgiau vaik
ščioję po kapus, kojomis try
pę numirėlių pilvus, bet lie
tus suvijo atgal į parką. Su
ėjom pastogėn ir aimanuojam, 
kad sugadino pikniką. xBet 
vėliau lietus sustojo, išsiblaivė 
padangė ir buvė graži diena., .. . ., , . . ,

Privažiavo autotnobilių pil-’of Soviet Union, skyrius buvo palietė' taipogi 
nas parkas, žmonės vaikščioja,'surengęs i i...

šneka. Sueinu vieną pažįsta
mą, 10 metų nematytą, kitą— 
daugiau. Kalbos be galo. Pa
skui programa, prakalbos, dai
nos. Ir ta diena taip greitai 
prabėgo, kaip poeto apdainuo
ta jaunystė ir kūdikiškas vei
do gražumas.

Vėlai vakare nuėjom užsi- 
fundyti šaltos košės, bet jau 

k buvo išparduota. Paklausus, 
F kiek jūs jos sunaudojot per 

dieną? -—95 galionus,—atsa
kė man.

Jeigu man vienam reikėtų 
jos tiek išėsti, tai pagal da
bartinę mano naudojimo mie- 
rą, da turėčiau vargti ant šios 
žemės kokius 40 metų, ko jau 
nesitikiu dateseti.

Žinoma, dar tupu norą gy
venti, juoktis, tik ne tokiu šė
tonišku juoku,: kokiu Vitaitis 
po estradą vaikščiodamas juo
kėsi, kuomet policija mušė ir 
mėtė laukan iš Auditorijos de
legatus.

Bet žmogui pagyvenus tūlą 
skaičių metų, kūno mašinerija 

t sukliūra, atsiranda dieglių var- 
^stynkai,. jr neiškęsdamas,. skau

smo-—numiršta. Taip jau bu
vo daugeliui gyyenusių žmo
nių, taip bus ir mums. Dabar, 
kol dar kitas net; išsišiepęs ga
li pakęsti skausmą, tai šiaip 
taip valkiojasi ir sako, kad 
gyvenimas smagus. . .

Nuėjau pažiūręti ir Chicagos 
šokančio jaunimo: ant vietos 
kraiposi, trypia, sakytum, kad 
iš to šokančio pulko kelios po
ros rengiasi ženytis, tad su
ėję minko tešlą veseiliniams 
pyragams kepti,

Tai ir vėl pirmadienis. Ty
čia važiuoju. Ha 1st e d Stryto 
karu iki N. Clark Stryto. Na
mai didumoje seni, mediniai— 
laukia ugnies, * nes jau jokis 

t meistras nepatajsys jų išklypi- 
mą. 1 Iškabos, pažyminčios 
gatvių vardus, vienur žemyn 
kabo, o kitur jau jokios žy
mės nėra'. • Viskas apleista, 
žmonių sudėtus pinigus mies-i 
to valdininkai suvogė, o jiems 
paliko purvą ir pulkus ligas 
nešiojančių musių. ,,

Paežerė taisoma, nes ren
giasi prie pasaulinės parodos.) 
Ten užvesta . naujas parkas, 
įtaikyta didelis fontanas, sako
ma', didžiąusis>?<visame sviete. 
Jo subudavonė turi gražios 
dailės. Sakorųą, prie elektros 
šviesos turi gražų veikimą.

Pastatytą jįąnetarium, tai 
namas, kur atvaizduoja pa
dangę. Pervėlai sužinojau, 
kad jis jaii/^ti^arytisį fcdčiau 
nuėjęs pažiūrėti.

Buvau įmaklinęs į muzėjų, 
bet nieko naujo nemačiau. Jo 
sklepiniam restorane valgiau 
pietus,—brangumas nežmoniš
kas. Reikią užsimokėti ir už 
skiepo priŠvihkusį orą.

Antradienio rytas. Pusė po 
aštuonių valiuoju atgal į ry
tus. Chicagpp gatvės automo
biliais užsikimšę, mūsų busas 
neturi laisvės šuoliais lėkti, 
Triūbija, bet jo balso niekas 
neklauso. Pagalinus, išvažia
vome iš sukčių miesto ir leido
mės į Detroitą greitesniu tem
pu. Oras vėsus, tad smagu 

dairytis. Pakelėse 
»nės besidarbuojanti

............. . ........... ........ ........ .. .....
j. Atidaryta nuo 9 iki 9. va!., nedėld. HUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUWSCIIOOL
228 Second Avenue l Kampas 14th' Street

užsiimame
pardavimu

Išmokite geriausiai mokamą industrij’ą. Mūsų

laivių inžinij mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
Patyrę vyrai uždirba $60-100 į savaitę. Leidimai uŽ-

vyrams ir moterims.

■ U J-n ;•
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Poslapis KeMrtaa
t M

są naktį, kad būtų kam> priimti telegramos,

fe

t '•

Dar 4 metai Katorgos po Garsaus
• i. > ' , . ; < . I I

Pabėgimoms Politinių Kalinių
Rašo Simonas M. Janulis

LAISVA’ - k 77 k.s.

?WM3B uzurpatoriams,” * ROCHESTER, N.; Y/ :: 
Branešiirtas i i i » <

Tarptautinio Darbininkų Apsigyjni

I | i Tarybos Klausimu >
• ’ • • * > . i ■ I
S.L.A. 245-ta kuopa laikyta

me susirinkime, liepos 3 d., 
1930 m;, Lietuvių svetainėj, 
180 New York Ave., Newark, 

v,. • , (N. J., išklausė raportą savo
rastmmKus. d^iegat0 sįL.A. 36-to seimo, 

įvykusio birželio 16-20 d., 
Ir tuo sai-gu buvo ne kas kitas, kaip tas>i,nmnnn;o turpinmo o!k°> m” Chica.g?’ ,111” m®s’. ,Tnnri= Vnviom nž ,nOn Volin Mes visi gyvenome komunoje, turėjome 245 kuopos! nariai, tapom la- 

sau atskirą virėją ir butą miestely, kur.bai nustebinti tuom rūstumu 
greta mūsų kambario turėjo kambarį ir, ir beširdiškumu, kurį parodė 
vienas iš sargų, būk tai mūsų -prižiūrėji- mūsų pirmiau buvusioji pildo- 

,mui. U1L- ___  L
raštinėje ilgas valandas.

I tuojaus paskyrė mane užyeizda vieno sky
riaus ir pridavė man tris i „žti"iii!:;.:.

„ - ,. . , -j.- - - yin Kito skyriaus viršininku buvo drg. Šriu-mane nuvesti i tą rastinę uz 40 viorstų. ^as J

pats budelis Jančis, kuriam aš visu keliu j 
vis taikiąus kaip nors sprandą nusukti. Bet 
jis buvo labai atsargus ir artyn manęs ne
prisileido ir vis šaudyklę turėjo taip, kad 
galėtų vartoti bile momente. /

Iki pietų mes atėjome ant stoties vardu 
Eimoči, kur taip pat dirbo apie 400 kali
nių. Tenąi man davė pietus ir aš gavau

. progos pasikalbėti su kaliniais. Pasirodė, 

.* kad tenai tvarka visai kitokia,- dar. .aršeg- 
: nė, negu buvo kalėjimuose, ir plakimai te

nai buvo kasdieniniu nuotikiu.
kalinių tenai buvo tik šeši, iš jų du lietu
viai. Po pietų kaliniai išėjo dirbti, o aš su 
tautiečiu Iškeliavau tolyn.

Pavakarį pasiekėme miestuką Nevier ir 
tą centralinę raštinę, kurioje mane tarpe

; -durų jau sutiko senas draugas, Augustas 
Šriubas. Jis pasirašė knygoje, kad priėmė

i mane ir jau žinodamas, kas yra Jančis, iš- 
į stūmė jį iš raštinės ir pažadėjo jam spran

dą jau nusukti tikrai,—nfat, drg. šriubas
' už 5 jnėnesių jau baigė savo “tarnystę.” 
J. Ką aš radau čionai, tai ištikrųjų nei pats 
į nenorėjau tikėti, kad po caro valdžia ir dar 
: kaliniai galėtų turėti tokias privilegijas.
• Raštinėje buvo 11 raštininkų; iš jų 9 buvo
• politiniai ir 2 kriminalistai, vienas1 iš kurių
• buvo didelis girtuoklis ir buvo nuteistas 

ant 12 metų už užmušimą savo taip pat 
girto draugo, dirbusio kariu su juo rašti
nėj mieste Samara. Antras gi buvo didelis 
aristokratas, turtuolis baronas Rozenas, ku
ris, būdamas dar gimnazistu, labai baliavo- 
jo, ir kada jam motina nedavė užtektinai pi
nigų, jis, su tikslu gaut jos visą turtą, užmu
šė ją, ir, nors pagal tuolaikinius įstatymus 
už užmušimą motinos vienatinė bausmė bu
vo amžina katorga, visgi tas tituluotas tur
tuolis buvo nuteistas tik ant 10 metų.

Dabar su manim politinių pasidarė 10, . . .
ir visi buvo geri draugai. Mūsų vadas bu-1 ^.an

je ėjo pagal mūsų nutarimą ir norą. Tie vasaris jau buvo netoli, 
da kriminalistai visuomet sutikdavo su mū
sų patvarkymu. Tenai, kur aš buvau už J 
starostą, ir tai jau vadinome kalinių res- ;
publika. ( 
Raštininku

(Tąsa)
Man pridavė vieną sargą, kuris turėjo

eikvotojams/ 
remti mūšų naują pildomąją .

itarybą, išrinktą Meldažip sve- 0
Rezoliucija S.L.A. Pildomosios tamČje, įvykusiam seime. . : d.’, Rifle Range Parke. ‘ *‘L

S.L1A. 245 Kuopos Valdyba 
Pirm. B. Deszanauskas. 
Fin. Sekr. J. šoliūnas. 
Prot. Sekr. M. Stelmokas. 
Iždin. J. Adomaitis.

Visi lietu
viai kviečiami atsilankyti. 1 Tubmi 
prisidėsite prie parėmimo šios prga- 
nizacijos.

’ Kviečia Rengėjai.
■(162-3)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Penktadien.,

Vice-Pirm. A. Šimtai 
son St., N .W .'pįr /U-L ’51 
Nutarimų Rašt .K .Kasikals, R. R. 9, 

jBox 117 .
Turtų Rašt. A. Garbanauskas,. 1108 

Elizabeth Ave. ! 1/1 ■ ' 
. -Iždininkas A. Daukšas^ 1181 Walk
er Ave . i į j . ■ ;«»

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičiua, 
1262 Front Ave.; J. Kripkdniehė, 
1529 Hamilton Ave; \ ‘ ./i. ,(

Ligonių Lankytojai; Ig.. Ruzipskas, 
1414 Turner Ave.; J. Vilkūniene, 718 
Richmond St. '• ' ! - t

Trustisai: I. Med{istavičiu$, F< Ze- 
gunis, T. Rasikas, A, Lujus, A< jJa- _ 
saitis. *

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

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Salės Parandavotojas A». Garba- i 
nauskas, 1108 Elizabeth, Ave. , I

Draugijos susirinkimai ’ {vyksti^ 
kiekvieno mėnesio antrą uta 
savam name, 10tW<63 Hamilton-A’

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:80 iki 5 po pietųMONTELLO, MASS.

M on teitos Lietuvių Progresyvių ' 
Draugijų Sąryšis rengia šokius 12 d. 
liepos (July), Lietuvių Tautiško Na
mo Draugijos Parke.

Šokiai prasidės kaip, 7-tą vai. ir
Tuo laiku mes turėdavome dirbti moji, taryba ir seimo rengimo 

Už savaitės po komisija, pąsikvietusios talkon, .
mano pribuvimo mes paskelbiame streiką, lonėkite atsilankyti^^

jų, nes muzikantai bus geriausi.
Sąryšio Komitetas.

HUDSON^ MASS.
A.L.D.L.D. 103 ir T.D.A. 20 kuopos 

rengia gražų pikniką nedėlioj, 13 d. 
liepos, labai gražiam pušyne, 170 
Cox 'St. Kviečiame visus atsilankyti, 
linksmai laiką praleisite ir paremsi- 

darbininkų organizacijas. Jeigu 
dieną lytų, 
liepos.

ir mušeikas, 
daugelį nekaltų delegatų su
mušė, daugelį suareštavo dr 
virš 200 delegatų, teisėtai iš- me uuugiuu «usves ir o uarvv vaianuaą. rinktų jr pasiy3tUj išmetg iš 

Ant nakties turėjome ipalikti vieiią per vi- svetaines, tik iuž tai, kad jie 

roiitimų ;greitiejj paketai ir tt.,: taip jqg ‘kiekvieną

reikalaudami pagerinimų. Už poros va
landų streikas buvo laimėtas. Mes gavo
me daugiau laisvės ir 8; darbo valandas

dvyliktą dieną vienam vis prisieidavo dirb
ti per naktį, bet išdirbęs per naktį, sekan
čią dieną turėdavo visai liubsą. • Nusikra- 
tėme ir to i paskutinio sargo ir išgavome 
teisę nešioti savo drabužius. Na, tai pali
kome piliečiais ir nesiskyrėme nuo kitų to 
tik išdygusio miestuko gyventojų. Skirtu
mas tik buvo tame, kad mūsų viršininkas 
už prasikaltimą arba ir visai už nieką ga
lėjo kiekvienam iš mūsų bile valandą pa
liepti įpilti po 100 rykščių, apkalti rete
žiais ir išsiųsti dirbti, arba'ir atgal į ka
lėjimą. Mūsų “laisvė” buvo, taip sakant, . misijos, 
paviršutinė ir labai laikina. Sutarimas j

teisėtai reikalavo • paskyrimo 
iš - jų tarpo bent vieno dęle-' 
gato į mandatų komisiją. Mes 
skelbiame, kad tokis p. Gegu- tą 
žio ir jo pasekėjų žygis yra d- 
nieku būdu nepateisinamas, 
nes jis (a) pastatė negarbin
goj vietoj mūsų organizaciją;
(b) padarė žalos daugeliui dėkoj,,13 <1. liepos, Palmer Parke, 
delegatų; (c) suskaldė S.L.A., 
nes išvyti virš 2p0 delegatų 
laikė savo seimą atskiroj vie
toj (Meldazio svetainėj), ku
riame tapo išrinkta pildomoji

te

MARGARETA VALINČ1US
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi ‘laisvę” už Organą

APLA

t
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ, 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLI 

ILLINOIS
Valdyba ‘ 1930 Metami •

Pirm. A. Matuseviėia; 1003—*-25th St 
Vice-Pirm. K. Jušką, 325y4|li, Avė. 
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349—

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI * Fjn. Sekr. K. Shimkus, 135—86^1* SL 

Ižd. M. Milieriė, Jtfo2-Ulth AVe; (4
< Visi Moline, III. ■1 

Iždo Globėjai: Ją Julius, Box, 48th 
St. and, r5th į .Ąve., Moline, I1J.; 
M. Junaitis, 215—17th Ave., East 
Moline, iii.; Sfaršalka J. Kairis, 

2485—33rd St., Moline, Ill.
____________L_______________  .

tai piknikas įvyks 20

Kviečia Rengėjai.
DETROIT, MlCli.

Draugiškas išvažiavimas bus ne-
- . J

'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, pasimatysit su 
draugais ir pažįstamais. Privažiuo-

, Kviečia Rengėjai.
(162-163)

GRAND RAPIDS, MICH.

taryba ir visos reikalingos ko- ti galima Woodward gahrekanais.

Mes užginame S.L.A. 36-tonas mus buvo didžiausias ii’ ipi kuris iš o • i /i V A.L.D.L.D. 66 ir L.D.S.A. 37 kuo-pa_s mus ouvo mažiausias, n jei Kuris . is geimo, laikyto Meldazio sve- pos rengia šaunų pikniką nedėlioj, 
musų gaudavo is draugų ar gimimų pini- tainėjr nutarimus ir išrinktąja 13 d. liepos, Darbininkų Kooperaci-j 
gu ar kitokiu kokiu daigtų, tas skaitėsi vi- pildomąją taryba o taimrf ir į0Sv.D.aIže.’ .Gre,enl paaugai1 
SU nuosavybe ii visi naudojome kai tu. 11 visas kitas pastovias S.L.A. kit šiame piknike, nes vasaros se- 
per visą mano buvimo laiką tenai mes gy- komisijas. Mes pasižadame zonas bematant prabėgs ir nepajusi-1 
venome linksmai ir labai draugiškai, kad rūpestingai kooperuoti su mū- naudokimės Ztąja3 gražia gamta Koo- 
net ir dabar, po 17 metų, smagu apie tai są pildomąja taryba, būtent: pepacijos darže prie puikaus ežero.
atsiminti. Vakarais eidavome pasivaikš- 
čioti po visą miestuką ir visuomet visi kar- ™ 
tu. Visus mus mokėdavo padaryti gerame . . . , , v.

vadas” Šriubas,'kuris nei lęuo- 1 T. sa kad tik si pil-ūpe mūsų “ 
met jokių rūpesčių neturėjo. Mūsų virši
ninkas, pabaltijos baronas Neandre, griež
damas dantis žiūrėjo į mus, bet visgi jam 
nebuvo kas daryti. Taip mes tenai būda-

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

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

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

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

GloWjai:
G. URMONAS.

434 Library St., Braddock, Pa.
A, ŽVIRBLIS,

3012 Breipen Ave., Brentwood, Ta.
J. URBONAS,

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

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR 
ANTRAŠAI

------------ \
2— J. Saulis. 8225 Stafford St., Pittsburgh 

Pa., (Corliss Sta.)
3— P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegie 

Pa.
4— J. Pacauskas, 539 W.

Shenandoah. Pa.
5.—V. Labutis, 121 E.

McAdoo, Pa.
6—M. E. Custcrienė, 926 

Cleveland, Ohio.
7—J. D. pliekas, 3121 

Brentwood, Pa.
I. ... _______—

Pittsburgh, Pa.
9—K. Stašinskas, 

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicag< 

Heights. Ill.
11— J. Barškietis, P. O. Box 441, Courtney 

Pa.
12— J. Kinderis, < 

Ambridge. Pa.
18— Wm. Orban, R.

Landing, Pa.
14— Geo. Urbonas, 

Braddock, Pa.
15— P. Kavaliauskas,
:z Aliquippa, Pa.
17—K. Levine. 242 1

Turtle Creek, Pa. .
19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa
22—P. Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth 

N. Y.
24— P.
25- k.;

36-*—A. Dambrauskas, 224

Pa..

iJIDžIO LIETUVOS KUNIGA1KA- 
Č1O VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
598 Avė. A. 

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

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevatfįr 

Iždininkas F. Lpkaitis, f
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

St.

St.

Rd. 

Ave.

8—W.' Staeinskas. 2310 Sarah St., S. S 

P. O. Box 655, Nev

Arlington

Monroe

Wheelock

Elroy

Kurių A.L.D.L.D. narių dar nėra 
duoklės mokėtos, galėsite užsimokėt. 

Kviečia Rengėjai.
: ’ - (162-163)

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

ką nedėlioj, 13 liepos, Valley View 
kurie sudarė didžiumą legališ- Parke, Inkerman, Pa. Prasidės 10 
kai išrinktųjų Liptnvin Audi-ivaL ry^: ^us Sera Pro&rama» dai‘ KU1 įsrmKiųjų. lietuvių AUGI- nuos Ąido Choras iš Wilkes-Barre, 
tonjoj pasilikusi delegatų da- bus solistų, duetų ir t. t. Taipgi 

kuriuos bus 
Toio-n auoaama aovanos. xvaioes iv. Miza- 

raj§ Brooklyn, N. Y. Programa pra- 
‘ ’ ’ix' , Visos apie-

kit. $ < < Kviečią Rengėjai,
i t į U '1' ’ (t^l-163)

į PHILADELPHIA, PA.
L.D.S<Ą. V Rajono, piknikas bus 

nedėlioj, 13 liepos, Laurel Springs, 
N. J. Prasidės 10-tą vai. ryte. Bus 
(šokiai, įvairių žaislų vaikams ir su
augusiems. Taipgi bus virvės trau
kimas vyrų su moterims. Valgių ir 
gerintų nesivežkit,- nes kohrisija. pa
rūpins geriausių užkandžių ir gėri
mų. .. ,.

Subatoj,. liepos 12 įvyksį L.D.S.A. 
V Rajono pusmetinė konferencija

Bacevičium—pirmininku, 
E., Jeskevičiūte—sekretore, A. 
SalaveiČiku-i-iždininku, ir ki-

idomoji taryba yra teisėta, nes
ji tapo išrinkta tų delegątų,1

■i. ’ / ’

kai išrinktųjų; Lietuvių Audi- U5??;

a.xvi-ca s m agi a i lei dome lis buvo tik mažuma legališ- įvairiausių žaislų, ui kuriuo
vo, suprantama, Sriubas,’h- viskas raštinė- laiką .ir rengėmės prie pabėgimo, nes pa- kai išrinktų delegatų. Jeigu - -‘b5s *

* ■ — ------------ 1------- teir radosi, kaip skelbia “Tėvy-f4-tą vak po pietų.
Kaip pirmiaus minėjau, kad mane nęįu- žmonių ir daugiau, tai linkės lietuviai da5įįninkm daįyvau- 

rėjo teisės išsiųsti į Sibirą ty dar ypač -ant žinoma, didėlė dalis 
darbo, nes mane skaitė aršiausiu nMiiora- nieHtno > ^erinįkti arba 

čia"gi'tai ’ buvo ‘“ko^į^naŠ; prie to. pabėgėlis ^^istasHintJa- 
vis dar trūko ir viršininkas vis ftgo laiko antį o teismo spienqimu. --- - • -- - -KastininKų vis dar truko ir viršininkas vis guž-( įr vi9US kįtys> kurie šau^ ,

klausinėjo mūsų, ar nežinome kur daugiau _^°^1U tai budu tas spiendimas nepū- kg poiicjją įr mušeikas/ kad ’1
kalinių, kad ir nemokančių raštinės darbo, i V1SU kalėjimų centralmes rastines su jų pagelba išdraskius šeir į 
’ - ”• ............. ... ...................... 'Peterburge, o jei ir pasiekė, tai buvo uz- nedavus: delegatams, sji-į

kavotas “po stalu” per storonę Valstybės •daryti jį ir susipažinti su tik- 
Durnos atstovo Andriaus Bulotos, kuris raja padėtimiMandatuose. 

, kad* toki žygiai

bent mokančių gražiai ir taisykliškai rusiš
kai rašyti. Bet tokių nebuvo artimose sto
tyse. Nusamdyti gi iš laisvės taip pat ne
buvo galima, nes čia pirma niekas negyve
no, tik atsirado dabar darbininkai, privilio- 
ti dideliu užmokesčiu statymui kelio. Bet 
jei ir galėtų nusamdyti, tai raštininkui rei
kėtų mokėti apie 150 rublių į mėnesį, nes 
Čia viskas buvo brangu, ir paprasti sargai, 
kurie Rusijoje kalėjimuose gaudavo 12 ru
bliu į mėnesį, čionai gaudavo 45 rublius.

Būdami raštinėje, mes įgijome nepapras
tą galią net ant viršininkų atskirų stočių, 
» š^ai delei ko: kalinių dirbo apie 6,000, 
t buvo išmėtyti ^po visą platų Amūrą, 

H^kviena tokia stotis turėjo savo virši- 
kuris turėjo užlaikyti ir kalinius ir 

" "us. duodant jiems maistą, drabužius ir 
kas reikalinga. Žinomayjie baisiai 

• vogė nuo Valdžios, ypač drabužius—kaili-

439 Maplewood

. F. D. No. 42,

434 Library

300 Todd St.,

Penn Ave.,

Ave.

Rice-
* St.

Exten.

Sodeikis, 1324 
Youngstown, Ohio. 

Delinikaiciūtė, 
. ęuffalo, N. Y. , , _
— —,—------ - i ■ —

r , Girardville, Ta.
27—Motiejus Batutis,' Box 24,

5 lift* I t
80—J. Leonaitib, 107' N.

Bdnton, Iii.
82— K. Bakanauskas, 677 

Easton, Pa.
83— A. B. Shatkus. 1256 

Grand Rapids, Mich.

Powersdale

41 Eckert

E. Mahanoy

Dūmos atstovo Andriaus Bulotos, kuris raja 
daug prisidėjo prie palengvinimo ir mano Mes manome, 
paliuosavimo. Apie tai aš sužinojau jau yra neleistini ir smerktini, nes vakare. ^D^e^tėms 139-cti
Amerikoje, kada jis buvo pas mane atva-,baisiai žalingi organizacijai. iVf svečiams nakvynę parūpiną vieti-! 
žiavęs. s S.L.Ą. 245-ta kiiopa pareiškia, nės draugės.

Apie pabaigą vasario, jau man būnaųt J<ad dinai kovojo iškovos įrieš 
raštinėje, atėjo užklausimas į mūsų ?.rašti- Z-
nę iš Peterburgo, ar yra prie darbo Simo- nevirsBROOKLYN LABOR LYCE’TC 
nas Janulis. u7.’v. .< B ,v , _ Y .ganizAcijos viršūnėse ir rems

.. _ Vii smuikas pasisaukė marle naujai ir teisėtai išrinktąją
ir paklausė, ar as nežinau, kodėl toks už- 'nildomaia tarvba to seimo klausimas atėjo ir ar aš ne esu kuomi kuris 4^ko MeMažib svetataj/.

n r\ n rl i vi i j i • _ s I__ . • 2. 1 u

Susivienijimo, S.L.A. 245-tos į 
kuopos nariai,yra pasiryžę' dė-

klausimas atėjo ir ar aš ______
nors prasikaltęs prieš kalėjimo administra- AtkarinuoVuz*di^atQriu 
ciją .ir ar nebuvęs suokalby iš kur nors pa
bėgti. Aš, žinoma, tuoj aus supratęs įahte 
dalykas, pasakiau, kad aš nieko nežinau ir ti didžiausias pastangas.
nieko nepadariau. Jis pareikalavo, kad aš Drauge mes šaukiame visųą; 
atneščiau visas popieras apie save, nes čio- S.EA^ > ųarius, ki|rieįns ? rūpi 

mai buvo visu kaliniu surašai ir teisino organizacijos .ateitis ir kurie 
priešingi organizacijos turto 

t - ' t -

męt^' Misai nusiramino ir paliepė man pa
rašyti atsakymų, kad aš esu čionai ir vie-j 
nąs iš geriausių ty pavyzdingiausių darbi-

. kū paslėpti; neš mes, būdami tenai, pirmiau
• savo akimis matydavom, kaip net vežimais 
išveždavo drabužių. Jei kalinio drabužiai’ - v,, j— „k T;..suplyšdav^ prie darbo, tai jį už tai plakda- žiflrE|0 rašinb ir pasFrašS i aš’p/balai-’ 
vo, o jam paskirtus drabužius parduoda- ? u H + P; *
vo. Reikėdavo tiesiog grožėtis, kaip tie suiudome kad rteikia sku-
^esinKtXl S’’ nSdSvrpriS bgti‘kaSi n°rs da*8 nes buvome tikri,' kad

- buvo tie patys, kurie nesenai mus rykstė-
- mis. plakę ir už žmones neskaitė., Iškelti 
4 tų vagysčių taip pat buvo negalima, nes
kada prieis prie dalyko, tai vis tiek vagys

j vagį nenubaus, o paskui mes liksime kal- 
į ti ir papulsime atgal į jų rankas, ir tada | 
J tai jau jie mums atkeršytų. Mes tą žino-. 
i jome, »nes pirmiaus jau buvo vienas toks 
} atsitikimas. Tad mes žiūrėjome į tuos da- 
I tykus per pirštus, stengdamiesi parodyti, 
: kad mes tą visą gerai žinome, ir spausda- 
vome išgauti sau daugiau privilegijų.

. Tuojaus pribuvo į raštinę viršininkas, 
pašaukę mane .ir išegzaminavimui paliepė 
paprašyti rašinį paskirto turinio jo viršinin-

I kui. Kada aš parašiau, tai jis pasakė, kad 
aš, matomai, esu ilgai dirbęs rastinėse ir

Čius ir grąžinti į Rusiją sėdėti dar apie 19 
metų. Mes apsvarstę nutąreme? Įkiękvieną 
gromatą-pakietą, kuris ateis iš 1 Retėrbur? 
go. centrales raštinės (Qlavnoje Tiuremno- 
je Uprąylenije) cenzūruoti, tai yra, pirma 

,viršininko atidaryti ir, jei’nebūs nieko pa- 
ivojipgo, vėl uždaryti, kad žymės nebūtų, 
■ir tik tafta perduoti viršininkui. Kadangi 
tankiai ateidavo telegrąfribš ir greitieji pa-' 
kietai ir paktimis ir g® jo pasitaįjcytb.kad; 
ateitų ,n.aktį, kada dirBą .vįenas ,ftš dviejų 
kriminalistų, tai mes, ^ėva ftųodąmi jfems'- 
privilegiją, paliuosavome juos nuo nakti
nio darbo ir naktimis tikj®' mųsų $ačių 
sargyba raštinėje paliko;. ..Dienomis gi vi-' 
sas telegramas ir pakietus priimti buvo 
paskirtas drg. Sriubas.

I

rara»

Komisija.
(161-163)

—k--------------------

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau 
dais {taisymais Keturios bo 
Hu alleys

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

Clark PI.
Prot. RašU B. Barkauskis, 

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

jails Ave., Linden, • N. J. • ' ’
Iždininkas V. Paulauskas, 

Slark PI.
Iždo Globėjai: D. Kalnetienė, 

s. Park SU,* J. Krakauskas, 
First St. J . { i i - į t

Orgąno . Rašt. J. Jientrus, 201 
Westfield Ave., Roselle Park, N. 'J.

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad- 
vay. • ; •

Susirinkimai įvyksta kiekvieno me- 
lesio antrą ketVergą, po No.1 269- 
171 Second SU .i

121
255
in-
228

144
300

Avė.

St.

Avė.

Wilsonville

DWquoin 

Bushkill

Scribner ,

84—J. Audiejaitis, Box 113, Royalton, 
So—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., ■ 

Sharhbkin, Pa.
36— Ch*. • VaiffiGnps, 929 So. Hobson

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

Pa.
38— F. Šiauėiulis, 304 E. 6th SL, W 

Frank/ort, III.
■u, Willumat, 417 N. Morrison Ave 
Collinsville, Ill.
_. Kirtiklis, 1888 Andrus St., Akro> 

Ohioi
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, Ill.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— K. Šatas, 215 Hess Ave., Sagin«n 

Mich.
44— ‘L. Lasky, Box 413, Zeigler,. Ill.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cud<i 

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

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— M- UwnoniGte, 37 

View Pa.
52—Kukl/orius, 3414
51— J. Stanislovuitis, 

Wiikes-Baire. Pa. 
Chicago. Ill.

fi l- -J. GudiŠauskas. 437 Elm St., Tamaqui- 
Pa. ‘

54— G. Braknia, 222 Crystal Lake Dr. 
Pontfafc, Mich.

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

.; I 1 ■■ ■ -■■■ ...  ..........   1 ■ — 

“VIENYBftŠ” DRAUGYSTĖS VAL 
. DYIM 1929.M.. BROCKTON, MASS 

t»>ka> M Meškinis, 9 Burto 
’’ 'in-ninko Pagelbininkas b 

pas,' 27 Cleveland Ave.; Nut?
’ nu Raštininkas J. Stripihis, 4! 

Sawtelle Ave.; Finansų Rašūninka 
K. Venslauskas, i2 Andovėr St; Li- 
enniu Raštininkas, B. Kavąlčius, 71' 
V-.r+h Montello St.; Kasierius p. Pr 
•oji> • 76 , Interval? St.; Kasos Gl< 
'•ėjai:' A Amšiejus, 129 Ames St 
M/ Yazukevičia, 153 Ames St.; I 
Krupas, 99 ĄŲhur St; Maršalka I 
Saulehas, 20 ’Fa^tftf ' St r-^Visi 
M on tel Io. Mass.I L , _________Į ____ ___

sy. Koko draugi ja, . t 
, * MONTELLO, MASS

Valdyba:
Pirm. V.A Gelusevičiuš, 51 Glend.al< 

St. . z
Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St 
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxoi 

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

Ave.
•Iždininkas T. Petrauskas, 29 Mertor 

St:. '.V
Iždo globėjai: S. Petravičia, 16i 

Melitose $St. į i
S. Mačiulaitis, 57 Arthujft ,fit. 

jD, Vetkauskas, 33 Andover St.
Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 

St. ‘Visi Montello, Mass.
, Susftfinkjmus laiko pirmą seredą

5768 Addison

Box

Eyck 

Ave.,

st.

st.

Ave.

, Il>

St.

Av<

24'

Si

We-

Ave 
Ave

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

Liubertas, 4177 Ashland

J. Birštonas, 2739 Carson 

raštininkas V. J. Gerai- 
11946 Sharon Ave. .

. J. Overaitis, 4689 Bran-

°irm. J.
Avė. k

/ice-pirm.
Avė.

Nutarimų 
tauskas, i 

urtų rašt. 
don Avė.

ždininkas A. Vegela, 7715 Dayton
Ave. *.
Guntarienė. , 4

ždo globėjai: E. Vegelien3 ir O.
Draugijos susirinkimai aesibūna 

as ketvirtą nedėldieių kiekvieno I 
.ėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th SL.vl 

r Dix Avė., 8 vai. po pietų.

NEWARK, N. J. • NEWARK, N. J. ,

I

i?

'i <

^kiekvieno mėnesio

Bus' Įvairiausių Žaislų, Sporto, Skanių Užkandžių ir t. t.

Bušai išeis nuo Workers’ Center, 93 Mercer St., Newark, 
N. J., 9-tą vai. ryte

ĮžangA ir Nuvažiavimas ir Parvažiavimas tik 75c
. k,' i . -i*' ”\ ■ ' ■ - •
Visi lietuviai darbininkai dalyvaukit.

. ' Kviečia Rengėjai.

j t-tr - ■ a i1----- -------------------------------------*
LIET# SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 

GRAND RAPIDS, MICH. 
Valdybos Adresai:

PUIKIAUSIAS

p. o.
46 Ten

Norvich

S. Auburn 
307 Plymouth

J. & J - —------------- -------------- -------------------------L

U J ■ ; į Rengia '■— ■ '
tXrBT^UTINIS DAltBlNlNKŲ APSIGYNIMAS? i

Nffiėlioi, 13 Uepos^ly, 1930 

BERKELEY HEIGHTS; k j.

IETUVOS; SŪNŲ IR DUKTERŲ 
/RAUGYSTĖ HARTFORD. CONN.

Valdyoa 1930 Metams
irmininkas F. KrikšČiua, 236 Earfc
Terrace,. ,

’irmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 
Summit St. < ’

’rotokolų Raštininkas J. Kazlauskas.
481 Hudson St.

'in. Rašt. A. Giraičiūtė, 481 Sum
mit St. ' !
dininkas A. Klįmas, 36 Russell St 

•faršalka J. Qiraitis, 174 Ashley St 
irgano prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson StJ»(; <■ j
Susirinkimai atąibūna. kas antrą ,ket- 
/ergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly- 
eum, 29 Lawrence ‘ St., Hartford, 
onn., 7:30 vai. .Vakare. ' - J t
--------------m----- rnv- ♦ 

HpTERŲ PAŠEUPINg DRAUGI" 
Ifi BIRUTĖ, MONTELLO, MASS 

■. * ’ Valdybes'' Adresai r
Pirmininkė. EL. Beniulienė, 16 But. 

<er Avė.; Pirnu, .Pagelbininkę u 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokol> 
raštininkė T. Zizeh/ 673 N. Malti Sv, 
Finansų raštininke K. čereŠkienė, 3F 
Lansdowne St} Iždininkė M K)inu< 
vičienė, 81 Clarence St.: Kasob Gh- 
hėjos: V. Baronienė, 786 N. Montčlb 
St., M. Dobienė, 221 Ames St; V 
Bartkienė, 29 Intervale St: Ligonių 
raštininke M. PotsUs, 184 Arnefe St; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass., j
........ ...................   ■l.,^nr 
PITTSBURGHO tR APFELINMtS 

PRIEŠ FAŠISTINĖS TARYBOS 
KOMITETAS i

Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 
, St., Pittsburgh,, Pa. , •

Pirm, pagelbininkas J. D, Bliekų, 
8121 Elrėy Ave., Brentwobd, Pitts
burgh, Pa. , j p 

Sekretorė A. K. Sliekienė 
roy Ave., Brentwbod, 
Pa. < • ». 1

Iždininkas J. Miliauękac 
_ _ _ ’ ward Ave., McKees F

Pirm. K. Jakimavičius, 1564. Turn- Finansų sekr. J. Urbone 
er Avė; .. > St, S. S. Pittsburgh,



Puslapis Penktas

LIETUVIS GRABORIUS

S.I..A. 11 Kp. Narys.
šteinui.

O. Gaškauakienė.

WATERBURY, CONN.
A$ie R. fctfrtaros Prakalbą 4

katrie seime buvę.

; į. .•

Tei-

i» •£

•muose paprastai būdavo.
I Tarei la

' ^LITHUANIAN
' IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

____ _______________ :—:—-- :■

Visi rnalioriai, kaip unijis-

motu TonkHną VvrmnRvkn taip 'p£lt statbmaSv atsakomai / metu , Lenkijos > vyriausybe nnn^niinui-. amini i
•igavin'gųi .laišku 'ir f !
1 J • . - ■ . ■ ■ ■ ( .

: ' ■ Krizis5 > 
VILNIUS.^

• ' gvildenama, kaip 
pi" kovoti už Q C . • •

CONNECTICUT VALSTIJOS LIETUVIU DARBININKU

ta, tik Jurgeliūtei šeiniau at-1Pavyzdžiui šiemet Lenkijos tai, taip ii- neorganizuoti, pri-j 
važiavus atsirado, nes Jurge- irišio krašto, miško prekyba, valo'dalyvauti svarbiame savo* 
liūtė tą patį pranešusi seimui palyginus SU pernykščiais amato darbininkų reitinge ry- 
n zl n t»ri 1LT n L n i I n n 1 \ 11 t r A * * J* 1 • -<^1 1

!kt. ■ . , , . .
Lietuviai to amato d.arbinin- 

i kai iki šiol beveik visiškai lai- 
į kėši nuošaliai nuo to judėj.i-

mus atmetė, tiktai parašiusi' įspūdį delegatuose, tai gali ki- 
mandatų komisija laišką, kad/us į pild. v;’’ ’ 
gali, grįžti, kurie nori, būsią'Todėl užtvirtinimas buvęs 
priimami su prezidento paveh-l liktas pirma to; klausimo.

Bet į jokias derybas nei- sakė, kad seime nesimatę

skaitos neišdavė ir..iš' delegatų 
nereikalvę.' į ,

Tareila su žemantauskū su
tiko, kad viskas gerai. , Bet 
paskui pasakė, kad viršininkai Teisėjas Nuvogs $30,000
buvę užtvirtinti nepaprastu -is-i w ■•N ■ 
laiku, nes bijotasi, kad kai bus BelllllIlKO PlfflgtĮ 
iškelta p. Deveniui duota pas
kola $50,000, padarys prastą

Mes nekUrie huntingtonie- 
ėiai, kaip • ir ' kitų kolonijų 
“Laisvės” rėmėjai, buvom su
siorganizavę apie pustuzinis 
mašinų važiuoti į dienraščio 
“Laisvės” iškilmingą pikniką. 
Bet tas rytmetinis lietus sulai- Į 
kė. Mat, laukų darbininkai 
taip jau pripratę neit iš stu- 

, bos, kuomet lyja. Bet po pie

žemantauskas, kad 179, ir 
kad prisiuntė laišką prašyda
mi, kad pradėti seimą' nuo 
pradžios, nuo kur buvo per
trauktas, kad būtų prašalinta 
policija iš svetainės ir kad bū
tų užtikrinta Visiems išmes
tiems delegatams, kad daugiau 
taip neįvyks. Tuos reikalavi-

tų, orui išsiblaivius, drauge K.
ir Pildunas suor ;g^ seimą varysią, kaip jisai kio gyvumo, kaip kituose 

ganizavo tuos pačius membe-l ‘ ‘ į______  ----
rius”, tik po nauju.vardu, pa- *. , i
daryt neva “suprais party”! Mizara sako, kad atsakymas 
persikėlusiam į nuosavą na-i ^uvęs prisiųstas ne šėmiui, h - 
moką d. J. Ivanauskui, ALDi^v^T YPatoin ir tiktai už t r i- J

*_   * _ - - . 1 1 11 d 1 nn 11 Ir n rl A Itnxm 11 r r

LD. vietinės kuopos nariui ir 
/įuolatmiui “Daily Workerio” 
skaitytojui.

Suvažiavo neprašytų svečių 
gražus burėlis. Prie užkandžių 
bešnekučiuodami apie kasdie
ninius darbus ir naujus gyve
sne bėgančius reikalus, prisi
minė ir apie tuos draugus, ku-

a,,r gini ■»

lankant į virŠmi’fiėtą šdsi'rihkl- 
mą, kuris įvyksta rytoj.

"4"į"*' 'TU

Suėmė 8 Nuogas Šokikes
Areštavo aštuoiiūas gražuo

les šokikes, nuogas, Earl Car
rol l’io teatre, muzikalėj kome
dijoj “Vanities/’ New Yorke; 
Suėmė ir Džimį Savo, kuris 
jąsias plikai scenoje išrengda
vo. Savininkas Carroll tuo 
tarpu būvęs Philadelphijoj. Jis 
dabar jieškomas policijos.

. . , Keli metai atgal Carroll pad je dėžutėje.
, bet teismas garSėjo tu dm, kad jo teatre 

nrinažino |nutarY pasilaikyti tiktai $70,-iant pagrindų .visiškai nuoga 
. , .. . ■ • i ‘ 1 ’1000, gi $30,000 sugražinti ED -buvo ’ maudoiYia vvne lietuvėhpf kad jie savo seime nieko nau-i , . . ’rp. ^,,7, A uuvo iiiduuuiiw vyne nemvc

/ in npnntarp i | senstoinui. Tie $30,000 buvę gražuolė i Daugėlaitė iš Chica-
tH“ ' > palikti teisėjo Vaųse’o. rankorj gOs. o tą; vyną ■. kaušais iš

se, kad perduotų, juos Eisen- ųiaudynės gėrė ištvirkėliai sę- 
.... ■ ' -Bet Vause pinigus ir jauni .ponai, puvo p.asp- 

i idintas Atlantos kalėjinĮan;
VaUše' yra kaltinamas; įvąi-‘ bet išėjęs J.ęsia savo nuogumo 

riomiš; 'suktybėmis bankd, 1 ku- parodas. . 1
Artimiausiu'!*''direktorium 'jis buvo ; 'jis —----------J—----- -------——L.

Išeina aikštėn vis daugiau 
i vagysčių,: kurias atliko apskri- 

nldvbT-išrinkti”!ties tcisėjas VausG., Dabar jį aldybą . isrmiai.,Urdo už) nušukimą $30,000 M. 
:Eisensteinui. Eisensteinas bu- 

/ ;vo užstatęs $100,000 paranką 
1 j už vieną kriminalistą: . Krimi- 

j nalistas pabėgo ; 1

gyvybe 
yPRJKUAUSO j

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLPS ’

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. ^Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno-

SORINTTBJI GB- 
I AUSI O PA
TARNAVIMO JK 

& ^1,$: 

MO VALANDOJ 
6AUKITC8 PAAi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

Rezidencija: J3 W. 3rd Street
so. Boston, Mass. /
Tel.: So. Boston 0304-W. <

jų dienų, kada seimas buvo už-i 
baigtas. Ir į jų seimą iš pro-i 
gresyvių niekas negalėjęs Įeri-' įsau pasilaikė,
ti, nes buvo policija apstaty-, Lenkijos Miško I rekybos j 
ta. \ f

Tareila sako, kad ant tauti
ninkų buvę paduota 50 skun-
dų, ant bolševikų su .viršum V‘bSh už-naudojimą Wšto.siupt
40. Mizara sako, kad ant tau-;a Pakelti miškinio gojo-• tinejimlii prig

' į-0 S1O_ t. t. . 1 , , ; ,.rie už darbininkų reikalų gy- tininkų buvę paduota skundų zuikelių tarila.
nimą sėdi kalėjimuose ir vien į viršaus 100, nes delegatai1 tu-1 mis, dienomis lankėsi Var-i 
tik už tai, kad del alkanų rėję skundų kopijas atsivežę šavoję miško pirklių sąjun- 
žmonių reikalavo darbo arba į seimą ir buvo pasiųsta 30Igos atstovai, prašydami ne-j 
duonos. Paaiškinus svarbą dienų pirma seimo Į Centrą' ™i5i<qnie nnc
remti Tarptautinį Darbininkų Jurgeliūtei, kaip konstituciją-j... < ° c . , ’

reikalauja, o ant progresyvių taip miško prekyba pel 
skundų nebuvę Centre prisius-'.gyvena didžiausia krizi

Apsigynimą, aukojo sekamai: 
J. Ivanauskas $1; A. O. Gaš- 
kauskai ; H. Pilduniutė 75 
c.; J. bT. Gražiai (iš Maspeth) 
50c.; Ch. Dobilevičius 30c.; K. 
Rugienienė, Pildunas, F. Iva
nauskas ir Karpus po 25c. Vi
so $4.55.

Visiems aukojusiems tariu 
'laČiu. .

Ki>. Susirinkimą
Liepos 3 d. įvyko S.L.A. 11- 

tos kp. Strširinkimas. • Buvo 
duodamas raportas delegatų iš 
B6~to seimo. Delegatais buvo 
Tareila ir Žemantauskas. Ra
portą išdavė prastai, nedavė 
taip, kaip tikrai seime įvyko, 

•bet pagal Gegužio mašiną, iš
kraipydami faktus. Sakė, kad 

<-laikraščiams negalima tikėti,
Ją nes jie meluoja, ypatingai bol- 
“ševfkų. Tiktai teisybę galį 

pasakyti,
Ot, man ir norisi pasakyti iš 

<Tareilos, žemantaųsko ir drg.
R. Mizaros kalbų, kurie visi 
buvo seime ir savo akimis ma
tė. Aš Čionai neminėsiu žodis 
žodin jų kalbų, bet tik svar
esnius įvykius.
Tareila sako, kad policija 

smetus 208 pažangiuosius de
legatus, bet žiaurumo ųevar-l 
tojus, kaip laikraščiai sako. O 
Mizara sako, kad brutališkai 
buvo sumušta keletas delega
tų. Paskui Tareila tvirtina, 
kad Gegužis prašęs teisėją su- 
simylėjimo del areštuotų ir sei
mui pareiškęs, kad Gegužis 
dėsiąs pastangas areštuotus 
paliuosuoti be bausmės.

Jeigu Gegužis tą ir sakė, 
tai tik veidmainiaudamas, no
rėdamas pasirodyti S.L.A. na
rių akyse, kad jisai niekuo ne
kaltas, kad jisai trokšta bro
liško sugyvenimo, kaip jisai 
sako. Bet pas jį to nebuvo ir 
nebus. Jisai buvo nusistatęs 
tuos draugus nubausti kuoaš- 
triausiai. Ve ką Mizara sako: 
Kada buvęs areštuotų teismas, 
Gegužio 'advokatas reikalavęs 
nubausti kaipo triukšmadarius, 
kad, jie turėję revolverius ir 
t. t. Bet kada reikėjo priro
dyti, katras revolver^ turėjęs, 
tai Gegužio .advokatas parau
dęs, kaip vėžys ir negalėjęs 
prirodyti, p i Gegužis sakęs, 

norėję sumušti. Tei
gėjas paklausęs Gegužį, kur ji
sai buvęs tu dm laikVi. Atsa-jai buvęs tu dm laikb. 
kę$, kad ant steičiaus, o tie 
žmonės buvę svetainėj.
kėjui užklausus, kaip tu gali 
žinoti, kad jie norėjo tave su
mušti, tai atsakė, kad vienas | 
Žmogus Stovėjęs viduryje sve

 

tainės ir laikęs rankas iškėlęs 
tyn.i Teisėjas pasakęs, 

kad už tai žmogų bausti nega- 
a, nes dar tokio įstatymo 
a, kad žmogus negalėtų 

reikalauti savo teisių.

Paskui Tareila su žeman- 
tausku sako, kad išmesti pro

gresyviai delegatai laikė at
skirą seimą Meldažio svetai- 
j. Čionai s Tareila sako, kad 
8 delegatai laikė seimą, o

Tepliojimo Darbininkų
Susirihfeas Rytoj

little theatre
2222 Market1 St.,1 Philadelphia, Pa.
i . : < SOVKINO > . . -

< “CAIN & ARTEM”)
Parafine Maxim Gorki ' : 

Padaryta U. S .S. R.
’ Galinga tikrenybes drama. .

.'..'pasirodo, kad tai yra Įspūdin
giausias, gyvai;, tylus ir platus savo 
rūšies paveikslas.—N. Y. Sun.

SU 
metais, sumažėjo 72 duos. 
Kaip didelis' yra miško pre- 

Todel .ir kybos krizis rodo ir tai, kad 
progresy-,šiuo metu stovi nenaudoja-!

1 prekybinių'racijos
Tuo tarpu Sovietų samdytojais

atsidarius. Matomai tas buvo 
padaryta fašistų kokuse, kuo
met pamatė, kad turi mažumą 
ištikimų delegatų. ’____
mandatų komisijon j 
viai reikalavo įleisti Bacevičių,1 nii apie 40,000 
kad galėtų surasti, kaip tie vagonų.
skundai atsnado ir- pranešti Rusįjos miškas užsienyje 
rodo, kad žemantauskas jr! priduodamas 20 nuos,^ , 
Tareila jieško Susivienijime už,giau, negu Lenkijos miškas.
save durnesnių.

Duodant klausimus,jie aiškiai 
pasakė, kad seimą valdė advo
katai, kitiems nebuvo galima 
nei prasižiot, kad buvo slepia
ma viskas, kas yra negerai, o 
valdybos raporte pasakyta, 
kad viskas gerai. Jokios at-

toj, liepos 12 d., 2-rą vai. po 
pietų, Irving Plaza svetainėje, 
Irving Place ir 15th St., New 

i Y o r k e. B u s s v aust o m a k o v a
prieš grafterius Darbo Fede- 

vadus, kurie išvien su 
‘ > engia tepliojimo 

darbininkus; taipo pat bus 
sėkmingiau 

: darbo dienos su
trumpinimą, prieš uždarbių 
kapojijnus ; už ' darbininkų ko- 

Vatikano miestas.— Čio- vos komitetus darbavietėse ir 
hai liepos 9 d. numirė kar-’ 
dinolas' Vannutelli, kuris tu- j 
rojo 93 metus amžiaus. Jis | 
buvo kitų kardinolų virsi- .mo. Jie turėtų .atsipeikėti ir^j 
ninkas. ’jbent pradžią padaryti,; atsi-p

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

Remkime Lietuvius

DAINUOS PENKI CHORAI IK BUS SPORTINIAI ŽAISLAI: KUMŠTYNĖS (’BOXING), ĮVAIRIOS LENKTINĖS IR ; KITOKĮ ŽAISLAI.
I . LAIMĖJUSIEJI GAUS DOVANAS 1 . > '

Įvyks Nedelioje, 20 dieną Liepos-July, 1&3O
CHARTER OAK PARK, HARTFORD, CONN.

Prasidės 10 Vai. Ryte ir Tesis iki Vėlai Vakare. i Puiki prkįestra del Šokių.

Albo cHcVras iš Worcester,, mas s., vadovaujamas m. me^kie^es

AIDO CHORĄS iš Worcester, Mass., vadovaujamas talentingos chorvedės M. Jablonskiūtčs-Meškiėnos, tai puikiausiai išsilavinęs choras-, ku
ris, savo dainavau palinksmins kiekvieną. Antras dainuos CHORAS DĄINA iš Nf;w Haven, Conn., po vadovyste J. Kuncos.-. Trečia^ bus 
LAISVES CHORAS iš Hartford. Conn., vadovaujamas J. PJikūno. Ketvirtas—VILIJOS CHORAS iš New Britain, Conn., po vadovyste -V. 
Visockio. Beriktas—-VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn./'vadovaujamas A. Rasimavičiūtes. Tai bus didžiausis parengimas, kuriame tiki
mės turėti apie 10,000 dalyvių. Būkite visi ir visos šioje minioje. Piknikas įvyks-t-lys; an snigs. , ■■ . ( -. j ; ’
’ Kalbinkite, ką tik susitiksite, dalyvauti šiame piknike. Visus kviečia Cbnn. Valstijos Darbinirikiški Chorai.

KELRODIS: Atvažiavę Į Hartford, ant Main St., netoli So. Green St., paimkite Bark St., ir, važiuokite iki privažiuosite Ne<w, Park-Avė.;, 
pasuko po kairei, važiuokite New Park Ave. iki privažiuosite parką, kur aiškiui matyt užrašas: Charter Oak Park

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubąą, 

269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuvį 
kos restauracijos Brooklyne ir 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose,' 
':ur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
vii špaminė tais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštų. Ad- 
resuokit:

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

rie tik Brooklyne,

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
z67 DIVISION A V EM)K. • BKOOALYN. N

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEK/. į
Kas yra didžiausias žriiogaus priešas?-—šaltis. Jis inteltUt isunkiau»ua< 
ligas įvaro, bet ,i| į grabą paguldę Bet tie. kurie Vartojo po plačia 
Ameriką pagarsėjusius

1 Urbo Lax Tabs
yra'tai kanųole prieš kitą amži
ną žmogaus, priešą—vidurių ui- 
kietejimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Po wd tu >
. (MILTELIUS NUO.SAM'IO' , 
jįokių Šalčių nebijo Ut 7^ 
baksą apsiginkluok nnp «av< 
žino priešo I

F. URBONAS. Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Katnpa* Ckrmnni Avmhm 
MASPETH L ii. N V 
Telephone Jump**'

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN. N Y 

Telephone. Oreenpoint 1411

151

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:.

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

Aš, iemiaus naši 
man prisiųsti URB 
mais, kaip vartoti.

Vaidas

No.___

, Miestas State

iA’-’lč;’



Puslapis Šeštas
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VIETOS ŽINIOS*
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Šiandien Atletų Kliubo 
Mėnesinis Susirinkimas 
Su Valdybos Rinkimais

Atletų Kliubo mėnesinis 
sirinkimas įvyks šiandien, 
pos 11 d., 8-tą vai. 
Kliubo kambariuose,
kimas svarbus tuom, kad bus 
rinkimas Kliubo valdybos. Tai
gi, visi nariai būtinai 
ateiti.

su- 
lie- 

vakare, 
Susirin-

turėtų
Tuomet nebus tuščių

Iš Tarptautinio Darbininku 
Apsigynimo 17-tos Kuopos 
Mėnesinio Susirinkimo

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 17-ta kuopa turėjo 
vidutiniai gerą mėnesinį susi
rinkimą pereitą 1 
“Laisvės” svetainėje, 
kė apie 40 narių, 
vienas naujas ’ narys, 
kaitis. Delegatas išdavė pla-i :x I

Kodėl Negrės Motinos 
Nevažiuoja Valdžios 
Kaštais į Franciją?

55 negrės motinos, kurių sū
nūs žuvo pasauliniame kare, ir 
našlės, kurių vyrai buvo už
mušti tame kare, atsisako va
žiuoti į Franciją aplankyti ka
pu savo mylimųjų. Jos pro- 
tėstuoja, kad .'valdžia atskiria 
negfes nuo baltųjų1 motinų ir 
našlių; veža jas prastesniais 

- . ,laivais, nekaip baltąsias; bal-
trečiadienį/tosioms “aukso žvaigždės” 

. Atsilan- motinoms apmoka 175 dole- 
Pnsirašė rjais kelionę į. ten įr atgal, o 

ijuodukėms tiktai 100 dolerių.

draugės! Visi skaitlingai malonėkit 
susirinkti, nes yra svarbiu reikalų.

M. B.
. . ’ . ...................  (163-164)

V: BROOKLYN, N. Y. > •
Ateities 'Žiedo Jaunuolių Draugi

jėlė rengia linksmą išvažiavimą ne- 
dėlioj, 13-tą d. liepos, Forest Parke, j 
Bus gera programa, dainuos Aido 
Choras, bus skanių užkandžių ir 
minkštų gėrimų. Kviečiame visus 
atsilankyti.

Komisija.
(161-163)

PAJIEŠKAU draugės 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. Y.

(162-163)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA arba parsiduoda 

kriaučių šapa su Š siuvamom ma
šinom ir 7 kitokios svarbios mašinos.! 
Atiduosiu už labai žemą kainą arba 
ramią. 314 Devoe St., Brooklyn, N.! 
Y.' Savininkas gyvena 55 L.• --- ---- n,

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ii kambarių namas, 

taipgi 4 kambariai yarde. Yra 
steam heat, . elęktra, parquet florai, 
visas fomišjuotas ir užimtas įna
miais. įteigi) 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)

kalbų, kad, girdi, keli Kliubo į toką raportą iš Miesto Centra-1 v- • v. . iz • , • f • 
nariai išrinkę valdybą. Įlinio Komiteto konferencijos, “Dduvlal IkUIIiUIllbldl lull

Šiame susirinkime taip pat apie dalykų stoYį organizaci-VakarR Dalvvailt Labai 
turime išrinkti darbininkus joj. i C L’ 0 • • i*
piknikui, kuris įvyks liepos Sekretorius: K p a s a u s k as '□VatOiame ulISinUKIIIlC • į < 
d., 2-rą vhl. po pietų, Dexterųjrtinėšė, kad; drąųgar sūrinį Visi nariai Komunistų P 
Parke. " [dėžutėmis' $32.57 Tarptautinj(o/;tijos, i

Atletų Kliubo piknikai (vi- Dafbinipkų Apsigynimo reika- sios Adatos Darbų Jndustrinės 
suomet būna smagūs, įdomūs lams. Purvėnas i ' ..................

kad per penkis mėnesius 
-pardavė^ 121 j egzempliorių, yra šaukiami šį vakarą daly-
“Labor Defenderio,” T. D. Ap- vauti frakcijos mitinge, 8-tą IPAJIEŠKAU brolio Izidoriaus Mer- 
sigynimo organo, iš nuošimčių I val. vakare, Workers’ Centre,!

1 ’ rm i !«,. Union Square, New
Distrikto sekretaria- 

tas paliuosuoja tuos draugūs 
nuo visų kitų partijinių bei or
ganizacinių pareigų šį vakarą, 
kad galėtų dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime.

<
, , «w ■ —- _____________ _____________________ -c -'ar'

! dėžutėmis $32.57 Tarptautinjo/ tijos, priklausanti (prie kairio-

PASIRANDAVOJA 4
Yra pečius, maudynė, boileris, ge- 

sas. Rahda nebrangi. C 
eiti susitarti. ,Atsišaukite: 281 Stagg -

PARSIDUODA Great Necke bučernė 
4 „ i lr grosernė, biznis gerai įdirbtas, 

s'^Gth St" lietuvių apgyventoj vietoj. Jeigu no- 
(162-167)" pirkti su namu arba vieną

__ T__ bizni. Labai gera proga, pasinau- 
kambariai. dokit.1 Del platesnių 

klauskite telefonu: Great Neck 1686, 
J arba kreipkitės po num. 100 Steam- 

Gahma at- , Great Neck, N. Y.j . 153-?

informacijų

visiems, kaip jauniems, taip 
seniems. Apart* šokių prie 
puikios muzikos, tame piknike 
bus žaidimas beisbolo, kur da
lyvaus trys beisbolininkų ty
mai. Taipo pat bus ir kitokių 
įvairumų, smagiam laiko pra
leidimui.

Penktadien., Liepos 11, mo

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietiivių Valgykla

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

šu kitais, arba ramiai pasiskaityti.—43ykj 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

KRISLU
Lenkai Džiūgauja.
Aukaukite.
Pastaba 52 K p. AL
Dirbk ir Poteriauk.

Rašo L. Pruseik

Liberalai pradeda rė 
Hooveris yra vėpla, nei 
labai prastas ekonomis 
kad todėl Ameriką karr 
gerovė. O jeigu prezid 
tų Smithas—ar gėriai 
Jeigu prezidentu būtų 
tas Thomas—ar geria 
Būtų ta pati ekonomini 
va.

■F

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

K-Sviridulvų ' Diagnnzo 
Gaza Anestetiko

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

tik susitarus.

Suėjo 10 metų nuo k 
pe Lenkijos ir Soviet 
sudslfnė Lenkija mini 
užėmimą. Rengiama i 
gas sukaktuvių minėjin 
naftos, įgabenamos iš 
krašto, pakelta muitai. . 
tos, įgabenamos iš A 
muitai nepakelta.

Lenkijos ponai triul 
Bet pažiūrėsime, kas bt 
šimties metų. O gal 
net taip ilgai laukti.

biz- 
nis įdirbtas' ii’ gera proga pirkti. 

Pardavimo priežastis—Hgas Prite; što-; 
; ro yra du kambariai, kreipkitės po i 
num. 101 Mėserole St.ę Brboklyų, N. 

Y. ' ’ ' ' ' ’ j Į U9-63

St. (ground floor), Brooklyn, N. Y. i UARSIDUODA . kendžių štokas:
1 1 ' • r' 159-64: oi s įdirbtas- ir gera proga į

' i •'raportavo, Unijos, taip pat-.visi kiti-vy-l p ą ITPSlZnITMA I 
mesius jis rišikų . drabužių darbininkai' 1 'A J liVIA1
zemnlioriu vrn šnnkinmi ši vnknrn dnlv-! ........tunte. H U m ■« * i ■■■

už kurį susidarė $2.73 kuo- 2.6-28 
pai. Jį bepardavinėdamas | Yorke, 
drg. Purvėnas betgi turėjo 90 
centų išlaidų važinėjimams.

Į Miesto Pildomąjį Komite
tą nubalsuotas J. Balčiūnas; į 
konferenciją liepos 22 d., pri
sirengimui prie Pirmosios Rug
pjūčio, tapo išrinkti delegatais 
Paukštienė ir J. Balčiūnas.

Komisija, susidedanti iš Ka
zakevičiaus, Stakovo ir Tamo-

, raportavo, kad “Lais- 
svetainė paimta spalio 30

j kio, gyvenančio Detroit; Mičh., nuo 
1012 metų. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas . žinote, praneškit. • R. Merkis, 
1344 St. Patrick St.,7 Montreal Čarlį 
ada. 1 ’ : (162,168)

telephone. Greenpoint 2820

J. GARŠVA . LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORHJb
I. D. A. Ekskursija Turi 
Būt Pasekminga

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas turės ekskursiją lai
vu į Hpok Kalnus kitą šešta
dienį, liepos 19, po pietų. Ta 
ekskursija turi būt padaryta Jšiūno, 
sėkminga, kad Tarp. Darb. vės’* ! 
Apsigynimas gautų taip labai d. šokiams, naudai Tarptauti- 
reikiamų lėšų, kad galėtų teis- nio Darbininkų Apsigynimo, 
muose apginti kovojančius dar- Kazakevičius pranešė, kad jie- kulkas iš revolverio, norėda- 
bininkus, kurių kaskart vis'du su Stakovu jau gavo leidi- mas nušauti Marę Sofolwerie-| 
daugiau areštuojama. jmą išvažiavimui į Forest Par-'nę, kuri atsisakė sd Juornv P^-l

Dalyvavimas toj ekskursijoj. ką
turi rūpėti kiekvienai darbiniu-,naudai Tarptautinio Darbinin
kiškai organizacijai; jis priva- kų Apsigynimo. To išvažiavi- 
lo būt svarstomas visuose mū- mo komisiios nariai su darbi
au susirinkimuose.

Pasirūpinkite tikietais išauk- vas, 
sto; kreipkite^ į International Tamošiūnas ir Levanas. 
Labor Defense, 799 Broadway, | Buvo diskusuojama, 
Room 410, New York City.

gy-

išovė Jo Nemylinčią 
Svetimą Moterį ir 
Pats Nusižudė

Fr. Polok, vedęs vyrąs,
venęs po num. 606 E. 11th St.,

Darbininkų Apsigynimo. New Yorke, paleido keturias

Tel„ Stagg 7057 1

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza)

BROOKLYN, N. Y. ,
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

GRABORIUS
UNDERTAKER 

it DOT 11VIU 1)1 R ERTO RI U b

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIA)

rugpjūčio 24 d., taipgi

ninkais: Kazakevičius, Stako-
Balčiūnas, Karpavičius,

bėgti; bet nei vienas jo šūvis, 
jai nepataikė, šovikas leidosi I 
bėgti ir šovė j pastojantį jam 
kelią policmaną; paskui palei
do pats sau kulką į smilkinį ir 
nusišovė. : j

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

, 231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

ATVESKIT!
Jauskitės Maloniai 

Didesnėj ir Geresnėj

Įleido Amerikon 20
Sovietų Inžinierių

Ateivybės viršininkaiAteivybės viršininkai leido 
įvažiuot f 'Hhgtines Valstijas 
per Ellis Islandą dvidešimčiai 
inžinierių iš Sovietų šalies. 
Amtorgas, Sovietų Prekybos 
organizacija Amerikoj, užsta
tė po $500 už kiekvieną, kai
po užtikrinimą, kad sovietiniai 
inžinieriai bus Jungtinėse Val
stijose tiktai tam tikrą paskir
tą laiką; nebandydami čia nuo
latiniai apsigyventi.

Buvo diskusuojama, kaip 
panaudot išvažiavimus gavi
mui nauju narių. Prieita prie; 
išvados, kad kalbėtojai turi 
artimiau kalbėti apie tiesiogi
nius organizacijos reikalus, 
sujungiant juos su bendrąja 
da.bininku padėčia ir tarptau
tine politika. Išvažiavimuose 
reikia turėti ir specialią) pasi- 
skyrus draugus, kurie kalbin
tu darbihinkus į organizacija. 
Tuo tikslu išrinktas drg. Nali- 
vaika, Forest Parko išvažiavi
mui.

Paimta platinimui tikietų į 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo laivine ekskursiją į 
TTook Kalnus liepos 19 d., kitą 
šeštadienį.

17-ta kuona siunčia kas mė
nesį po nenkine vienam politi
niam kaliniui Pittsburghe, Pa.

Susirinkimas kreipė domės

Per Prievartą Penėdami, 
Užtroškino Ligonį

- Gouverheur ligoninėje New 
Yorke tapo užtroškintas ligo
nis Martin Lewison. Kada jis,jį didėjančią kapitalistinio tero-
neturėdamas apetito, atsisakė/o banga prieš kovojančius 
valgyti, jam per prievartą py- darbininkus. Matėsi susirin-

Suturėjo Ellis Islande 
Profesorių iš Lietuvos '

Ellis Islando ateivybės sto
tyje suturėtas tūlas Alfredas 
Lėps, atplaukęs iš Lietuvos, 
kaipo nekvotinis imigrantas. 
Jis tikėjosi būt be kliūčių įlei
stas Am'ejrikpn,, kaipd 'filologi
joj : (kalbų moksj.oį) profeso
rius, ' kuris rengėsi' ‘ apie tai 
skaityt prelekcijaš Jungt. Val
stijose. Bet ateivybės viršinin
kai nerado pas jį dokumentų, 
įrodančių kad jis buvo kalbų 
mokytojas per dvejus metus, 
kaip kad reikalaujama iš pro
fesorių, norinčių įvažiuot be' 
kvotinių suvaržymų. Todėl 
Alfredo Lenso dalykas perduo-| 
dama išspręsti augščiausiems j 
ateivybės viršininkams; o1 jis 
šiuo tarpu sulaikomas Ellis 
landė.

i '-NAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ R
CČNĖY ISLAND, Boardwalk prie Stillwell Ave. I /

! ii Rūbams šėputč I (b O fl A Sezonui kambariai [ I
k » . - • * .......... į W 2, 3, 4- asmenims ' I] Į

Visam Sezonui $20-$25-$30-$35 U t
• -DYKAI MŪSŲ KOSTUMERIAMS ’

Roof Garden—Gymnaziumas —Saulėtas Salionas—Garo Pirtis '
---------------------------- .-----------------------------—---------- --- , ,

’ į r - < i i
V.....- - ------/■■>■■■■-------------------r-■■ ■ ---------- ----n- _____

: -1 : < \ 1 l
- ' 4 » - - ■ ____ k-____________ 1____________ ' __ _

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
, Šiuomi primenu feavo draugams, jog aš vis dar 
prakaltuoju savo ’ profesiją. Pirmiaus antrašas

- buvo 271 Berry St-. /Dabar mano antrašas:

iš

gaišto Darbininkų Kovos

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

Tel.: Midwood 6201

Nufotografuoja ii 
numaliavoja viso 
k i u s / paveikslui 
Įvairiomis s p a 1- 
romi*. Atnaujins 
senus ir krajavus 
ir sudaro av 
amerikoniSkais.

TELEFONAS!
TRIANGLE 1450

Kreipkitfs Mino 
adresu:

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Kuo smarkiausia ir k 
čiausia aukaukite Fond 
sivienijimo Gynimo. K 
tik prasideda.

lė skystą valgį, kuriuom jį ir kusiu pasiryžimas veikliau pa- I Sėkmingai Lina 
užtroškino. Jaunas daktaras dirbėti Tarptautiniam Darbi- Apšauktas streikas Brighton 
Milton J. Eisen, pagal kurio ninku Apsigynimui, vedančiam !Beach' kafeterijoj prieš palei- 
iaakymą taip buvo daroma, Ii- mūsų kovotojų bylas ir teikiam: dimą vieno darbininko, kuomet 

nukentėjusių Kosas atsisakė priimt jį atgal 
D I i darbą. 

V' kairioj-,i
—---------------j Unija. •

ko suspenduotas iš ligoninės; čiam paramos 
gal būsiąs ir teisman patrauk-!šeimynoms.

r • >, ‘ f ■

Tel., 0783 Stagg

Ręngia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 
• 1 i

Nedčlioj, 13 Liepos (July), 1930

Streikui ■ vadovauja 
Maisto Dafrbininkų 
Bosas ir jo šaika su 

beisb.olinėmis buožėmis buvo- 
užpuolę streiko pikietuptojųs; 
bet .pikietininkai išpėrė jiems- 
kaįlį.;, f - ) ' t ,

i Brpnxę sękmįngai. piną kėli 
streikai prięš kepyklas,, nepąj-', 
sant Darbo Fq^eracijps.gengs-; 
terių iš 164-to lokalo. , . . Ibj \

Suėmė $100,000 j Alkoholio

J. LeVANDA
(Levandauskas)

FOREST HILLS PARKE, BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 2-rą Valandą po Pietų 

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 
it bolių mėtymas. Sporte atsižymėjusiems bus duodama 
dovanos.-4-Valgių nesivežkit iš hamų, nes mes turėsime 
visokių skanių užkandžių, šaltakošės ir minkštų gėrimų.

KViečHme visus lietuvius dalyvauti.

doką alkoholini laivą i“Halcy- 
non/’l Hųdsąp ? mrjėją? yieną 

ibūtlegeYį pašovė; dvidešimts 
du areštavo ;t Išturi išpląukė į 
kraštą jr pabėgo. Tapo suim
ta $f0Q,000 vęrtes kanadiškos 

1 degtinės, Šampano ir kitų 
brangių alkoholinių gėrimų.

Daugiau Vietos Žinių , > 
Penktame Puslapyje

GRABORIUS
į.(Undertaker).....

, 107 Union Avenue ;
■. . (Arti Grand St.) i.. .

BROOKLYN, N? Y. •
...<•* .) •« '< “ p ; J ■; > ■ c • ,

Rengėjai. U.-U4.

Pastaba? Važiuoti reikia Jamaica eleveiteriu ir išlipti ant Forest 
Parkway Booties. Išlipus eiti po kairei | kalną. • » *

->a ............. * • ' - ' V -—■

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

A.L.DJj.D., 24-tos kuopos susirinki
mas įvyks panedėlį, > 14 d. liepos 
(July), 8-tą vaL. vakare,,Gervės sve-■ 
tainčj, 85 Hudson A Ve. Draugai ir I

. r « u i * . i i1 h •

' i MALONAUS . PASIMATYMO

UŽEIGA
✓

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

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

’ ' J. ir O. ’ VAIGINIS
214. Perry Ave., Maspeth, N. X.

Telephone: Stagg 440>

RADZEVIČIUS

416

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

■
M’

Metropolitan A venų
(Arti Marcy Avenue) 

BROOK I VN V *

Brooklyn, N. Y.
Kamp. N.’ 4-ros gat

Pastaba ALDLD. 52 1 
troite) : dėkite visas 
kad gavus kuopai kuo < 
šia narių. Kuo greičia 
ganizuokite mokesčių iši 
Tai pirmutinė visų loj 
rių priedermė.

Pastaba organizator 
mošiūnui: geriausia bi 
rezignuosite iš vietos, 
pakenčiama yra, kad 
sios kuopos organizator! 
skelbimų agentas gaidž 
rengimų.

GRABORIUS
UNDERTAKER)

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Mes žinome iš ko i 
Detroito laisvamanių 
Tai Miko kuopa. Jos 
“Balsas” mielai kvituoji 
aukas Liet, komunistų ;

Mes atsimenam, kad 
nigųr kurių balsieciai 
mė...

VIDURIAI UŽKIETfElE
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių j
Chemikalų iii*...’

Šiais vaistais neuštraukia papročio ir atliuosuoja įda
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu it užsigeri 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
no 60c. per palu 65*

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarą 
receptus, ir užtikrinant, 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:

KUNDROTO APT1EKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue
Tel,. Gree.npoint 2017-2,^60-8514

fškirpkit skelbimą ir prisiąakit karta su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

t PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankytu 
o mes patarnausime kuogeriausia.4

KAINOS NUO* $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus 
biniuojame ilgam laikui. 
<ekamu adresu:

578 GRAND STREET

laukus ir sugar- 
Kreipkitės

Ta *-.•s ibiOl .., w
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos

i BROOKLYN, N. Y.

Amerikos fabrikantų 
cijos pirmininkas Edgei 
kė prakalbą metodistų i 
ei jai. Jisąi nurodė, ; 
dirbtuvėje darbininkąi, 
pradėsiant dirbti, sukalt 
rius. Jisai sakė: “ryt 
maldos mano dirbtuvėje 
puikiausių ekonominių 
mių.” Pamaldumas 
darbštumą. Jisai pasig] 
tiktai geri krikščionys 
darbo jo audinyčiose.

Dievas su kapitalu, 
ir algų nereikės mokėti 
teks gerai papoteriauti.

Daugiau negu šimtą 
tančių darbininkų 1 
vaikščioja be darbo. B 
sey-Hayes kompanija 
pereitais metais tokių j 
nų, kaip ir užpereitais

Keleivis” bėdavoja, Ij 
darbe sunkiai atsiliepi 
darbininkų.

Bet keleiviniam del t< 
bėdos nėra. Jei ne m 
problema, tai jiems ir v 
kios bėdos nebūtų.

reikalavo vieno zn
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