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TAURAN! 
jylda
I.GIA1, GAMINAMI 
5NIŠKU STILIUM 
i, pasišnekučiuoti 
s is Kaityti.—Sy k j 
-Pabandykite!

KRISLAI
Lenkai Džiūgauja.
Aukaukite.
Pastaba 52 Kp. ALDLD.
Dirbk ir Poteriauk. .

Rašo L. Pniseika

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

RčIUKAI
“Laisvės’* Name

J Y1 . X •

Liberalai pradeda rėkti, kad 
Hooveris yra vėpla, nemokša ir 
labai prastas ekonomistas. Ir 
kad todėl Ameriką kamuoja ne
gerovė. O jeigu prezidentu bū
tų Smithas—ar geriau būtų? 
Jeigu prezidentu būtų socialis
tas Thomas—ar geriau būtų? 
Būtų ta pati ekonominė velnia
va.
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UNK WHITE
STOGDENGIS

talu Iš mušame Siena* 
Lubas; Užtaisome nuo

|-231 LEONARD ST., 
Brooklyn, N. Y.

f ūsų darbu patenkinti 
kuriem tik dirbame,

TTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

mai

.) M.
i / ■:
43

irutei j gyduolių, 
relplritis:

■oklyn, N. Y.
2017-2.W-JU514

Ir *eniauHi» 
yti daktarų 
i nes Šių re- 
yra naujos.

Padaryta iš 
<je Jokių

G R AB ORIUS 
(UNDERTAKER)

atl'uosuoja rida 
vidurių malimą 
aeniu ir ažsrtgert 

ir galima duot 
u gugėms Kai- 
, per paSta 6IW

34 Grand Street 
IOOKLYN, N. Y.

(A

visiem skir-
Tolurnas del manęs skir- 

nedaro. Mano ofisas at- 
dieną ir naktj. Darbą

i gerai. Reikale kreip
ias mane, o patarnausiu

■ su ažsnkyrua

Vėl Gengsteriu Šaikos 
Auka Chicago]

CHICAGO.— Pereitą ket
virtadienį Chicagoj vėl ta
po papildyta viena piktada- 

i rystė, surišta su visa eile

SLA Nariai Darbininkai, Nekreipkit
Domes į Isterikų Fašistų Šūkavimus!

Kalėjimo Viršyla 
Keršyja Tarnui Mooney

Darbininkai Visų Šalių,

Jūs Nieko Nepralaimesite, 

tėžius, o Išlaimesite

=
Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

Suėjo 10 metų nuo karo tar
pe Lenkijos ir Sovietų. Pil- 
sudskinė Lenkija mini Kijevo 
užėmimą. Rengiama iškilmin-1 žmogžudysčių. Atėję tūli 
gas sukaktuvių minėjimas. Ant gengsteriai į tūlo Nortono 
naftos, įgabenamos iš Sovietų namus jr jį ant vietos nu
prasto, pakelta muitai. Ant naf- jgj0_ Nortonas (gyveno 
muitai nepakelta. 7353 Tale Avė.), sakoma,

Lenkijos ponai triukšmauja, buvęs vienas iš gengstenų 
Bet pažiūrėsime, kas bus už de-Įir užsiimdinėjęs mūnšainiz- 
šimties metų. O gal nereikės mu įr kitais šmugeliškais 
net taip ilgai laukti.

Kuo smarkiausia ir kuo grei
čiausia aukaukite Fondan Su
sivienijimo Gynimo. Kova dar 
tik prasideda.

darbais. Jį nušovė “jo paties
Policija sakosi

bet
žmonės”.
surasianti nušovikus 
kada—ji pati nežino.

Pastaba ALDLD. 52 kp. (De
troite) : dėkite visas spėkas, 
kad gavus kuopai kuo daugiau
sia narių. Kuo greičiausia or
ganizuokite mokesčių išrinkimą. 
Tai pirmutinė visų lojalių 
rių priedermė.

Paslaba organizatoriui 
mošiūnui: geriausia bus, 
rezignuosite iš vietos; nes
pakenčiama yra, kad didžiau
sios kuopos organizatorius būtų 
skelbimų agentas gaidžio pa
rengimų.

Negrę Darbininkę Kongresas 
Berlyne Tęsiasi

na-

Ta- 
jei 
ne-

Mes žinome iš ko susideda 
Detroito laisvamanių kuopa. 
Tai Miko kuopa. Jos aukas 
“Balsas” mielai kvituoja, kaipo 
aukas Liet, komunistų spaudai.

Mes atsimenam, kad- buvo pi
nigų* kurių bals iečiai nepriė
mė...

BERLYNAS.— Čionai tę
siasi pasaulio negrų darbi
ninkų kongresas. Be kitų 
kraštų, randasi gausi at
stovybė iš Jungtinių Vals
tijų. James W. Ford kal
bėjo apie tarptautinį negrų 
darbininkų judėjimą. Po jo 
sekė kiti pranešimai iš kitų 
kraštų negrų darbininkų 
atstovų. '

Kaip žinoma, šis kongre
sas buvo šaukiamas į Lon
doną, bet “darbininkų” 
MacDonaldo valdžia neleido 
negram susirinkti.

Pastarajam fašistų “Tėvynės” numeryj (28-tam), 
policijos buožėmis ir mušeikų blakdžiąkiais besilaikan
ti fašistinė taryba išleido neva “oficialų pareiškimą” 
į SLA. narius. Jame SLA. ardytojai ir skaldytojai, 
kurie Lietuvių Auditorijoj suruošė kruviną pirtį pa
žangiesiem delegatam, pila maišus melų ir gązdinimų 
SLA. nariam. Jie grasina kiekvienam nariui, kad su 
juomi bus blogai, jei jis eis su Melda^io svetainėje iš
rinkta Pildomąja Taryba, kuri atstojau ja didžiumos 
SLA. 36-to seimo legaliai išrinktų delegatų valią ir ta
rimus. - i

Tasai grąsinimas, tačiaus, nenugąsdips SLA. protau
jančių narių. Jis neprivers narius eiti su policininkais 
ir mušeikomis. Tasai fašistų pareiškimas parodo vie
ną, kad tie žmonės įpuolė desperacijon, pamatę, kuo
met visos milžiniškos kuopos išstojo prieš juos.

SLA. nariai darbininkai, tačiaus, tiem ponam atsa
kys štai ką: Jūs, fašistai, patys suskaldėte Susivieniji
mą, dabar turėkit! Jūs pasirinkote geriau skaldyti 
organizaciją, negu įsileisti vieną žmogų į mandatų ko
misiją! Jūs ilgai persekiojot kiekvieną kitaip manantį, 
negu jūs patys, SLA. narį. Dabar tie nariai, suskal
džius jums Susivienijimą, su jumis neis, bet eis su di
džiumos legališkai išrinktų delegatų Pildomąja Tary
ba.

SLA. nariai, žino, kad byla, kuri dabar yra užvesta, 
pasibaigs negreit, ‘ nepaisant, kokis sprendimas būtų 
padarytas indžionkšino klausimu. Tai bus ilgas proce
sas. O per tą laiką visi dori SLA. nariai organizuos 
savo pajėgas už naują Pildomąją Tarybą, prieš mu
šeikas! Prieš policinius viršininkus ir uzurpatorius!

SLA. 38 Kuopos Narys X.

Vengrijos Fašistai Pasmerkė Jieško Senovės Žmogaus 
26 Komunistus Veikėjus Skeleto ir Kitę Likučių

SAN FRANCISCO, Cal. 
-r-'San Quentin kalėjimo vir
šininkas Holahan lieja kerš
tą ant Tam Mooney, esančio 
tame kalėjime, kam pasta
rasis išsireiškęs rūsčiai 
prieš gubernatorių Young, 

i Tamas. Mooney, matomai, 
pasakęs, kad Yopng netei
singai pasielgė, nuspręsda-

SOV. RAUDONOJI MASKVOS RADIO 
STOTIS GįZDINA /PARUBEŽ1NIŲ 

BURŽUAZINIU VALSTYBIŲ PONUS
Rumunija Labiausiai Nusigandus ir todėl Viską Daro, 

Sumaišius Maskvos Radio Atneštas Kalbas; Voki' 
Bijo Atsakyti

BERLYNAS.— Parubeži- 
nės Sovietų Sąjungos vals-

mas palikti Mooney ir Bil-!^y^s ^urį nauj0 strioko de- 
į*n?s ką]eji.me visam am- |eį Sovietų propagandos, 
žiui visiškai nekaltai., Moo- §ju0 £arpU dikčiai susirū-
ney dabar atimta privilegi
jos matytis su vizitoriais ir 
draugais iš laisvės.

Billings, kuris sėdi Fol
som kalėjime, pareiškė, jog 
jis nereikalauja jokio susi- 
mylėjimo, bet reikalauja, 
kad būtų išleistas iš kalėji
mo kaipo nekaltas žmogus.

pinta del radio propagan
dos.

Galingoji radio stotis
Maskvoje kas dien išsiunčia

•* ’C

laivams, kurie siuntin 
įvairias komunikacijas į 
bangomis. JLS

Lietuvoje iš Maskvos^ 
prakalbos, kurias salco 
tuvos komunistų pa: 
veikėjai.

Policmanas Pašovė Streikierį 
ir Suareštavo

Amerikos fabrikantų associa- 
cijos pirmininkas Edgerton sa
kė prakalbą metodistų associa- 
cijai. Jisąi nurodė, kad jo 
dirbtuvėje darbininkai, pirm 
pradėsiant dirbti, sukalba pote
rius. Jisai sakė: “rytmetinės 
maldos mano dirbtuvėje duoda 
puikiausių ekonominių pasek
mių.” Pamaldumas reiškia 
darbštumą. Jisai pasigyrė, kad 
tiktai geri krikščionys gauna 
darbo jo audinyčiose.

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

Greitai
Už-

Daugiau negu šimtas 
tančių darbininkų 
vaikščioja be darbo. 
sey-Hayes kompanija padarė 
pereitais metais tokių jau pel
nų, kaip ir užpereitais metais.

tūks- 
Detroite 

Bet Kel-

“Keleivis” bėdavoja, kad be
darbė sunkiai atsiliepia ant 
darbininkų.

Bet keleiviniam del to jokios 
bėdos nėra. Jei ne munšaino 
problema, tai jiems ir visai jo
kios bėdos nebūtų;

Kanados Ragana jau “Gavo” 
nuo Doyles Pranešimą

VANCOUVER, B. C.(Ka- 
nada).— Šitam mieste ran
dasi tūla ragana Cottrell, 
kuri dabar skelbiasi gavusi 
pranešimą nuo mirusiojo 
anglų spiritisto Doyle. Ta
sai “iš ano svieto” “prane
šimas” susidedąs iš '700 žo
džių. Doyle pasakęs šitai 
raganai, kad jis greitu lai
ku pranešiąs daugiau apie 
savo gyvenimą anam sviete 
ir pranešiąs žinių ypačiai 
savo sūnui ir pačiai, gyve
nantiem Anglijoj.

Randasi kvailių, kurie ši
tai “durnos bobos” pasakai 
tiki. ,

.PHILADELPHIA, Pa. — 
Pereitą ketvirtadienį pikta 
policmano ranka pašovė 
Frank Reinerį, vieną iš 
Kensington pančiakų fabri
ko streikuojančių darbinin
kų streikierį. • Pašautasis 
be. to yra suimtas ir padė
tas po $1,500. kaucijos.

Remeris su kitais strei- 
kiėrjais pikiętavo tūlus 
streiklaužius, kuomet gink
luota policija juos užpuolė.

LOS ANGELES.— Dr. 
Mark Harrington, atradė
jas Nevados tyruose 20,000 
metų senumo žmogaus lie- 

pasmerkti kalėjimam | kanų, tikisi surasti tų laikų
pasmerktas žmonių skeletoną ir kitokių Lenkų Skaičius Chicagoje

.BUDAPEŠTAS.— Savai
tė laiko atgal čia prašidėjb 
teismas 110 komunistų vei
kėjų. Iš jų 26 asmenys ta
po 
Bela Lander ;
penkiem metam ‘kalėti, Te- liudijimų apie jo gyvavimą, j Cmarkiai Pakilo 
odoijas ir Jonas Nassai — Jis tęs savo kasinėjimus to-'OIIWI frttuIU
trim metam, o kiti 23 as
menys—nuo trijų menesių 
iki dviejų metų.

lyn. Kaip žinoma, Har-I 
ringtonas buvo suradę lin
dynę žmogaus, kurioje bu
vo penki kambariai ir labai

Hooveris Valdo Kapitalistinę tvirtas dangtis. 
Europą, Sako Vokietys

BERLYNAS. — Pasak 
“Allgemeine Zeitung” re
daktoriaus , Fritz, Europą 
(kapitalistinę Europą) šian
dien valdo trylika žmonių, 
iš kurių vienas yra J. V. 
prez. Hooveris.

Reikalauja Greito Ištyrimo 
Kooperatyvuose

CHICAGO. metų tvos

oru tūkstančius žodžių įvai- j Priešinasi Įsileidimui e 
riomis kalbomis, kurios daž- i R j Imigrantę '
proletarų ausis. •

Ypatingai susirūpinę Vo-' 
kietijos, Lenkijos, Rumuni-i9ana(^ian Hw 
jos, Finliandijos ir kitų, lo.v^a va’ ’ v ' ?a 
kraštu valdovai. Labai daž-! reis.^e’ ^an? 
nai Berlyno radio klausovai' Sreit.. sulalkJtl visokią 
girdi. žodžius: “Vokiečiai i gracija is Europos ir Jur 
darbininkai ir kareiviai, at-1 
siminkit, kad vienatinis išsi- Į 
liuosavimui kelias yra Lap-| 
kričio kelias”. Vėliau aiš
kinama padėtis Vokietijoj, 
kitose šalyse ir Sovietų Są
jungoj.

Vokietijos valdytojai jau 
senai pastebėjo šitą bolševi- 
kiį propagandos būdą, bet 
vis nedrįsta apie jį labai 
daug kalbėtf, nes jie žino, 
kad tuomi susiinteresuos 
dai\daugiau žmonių ir klau- 
sovų, kurie kreips daugiau 
domės.

Tūli politikieriai 
kad po kiekvienu Mas- 

radio pranešimu

tinįų Valstijų.
Pasak jo, Kanadoje be

darbė didelė ir vis didėjan
ti. Atvykę nauji imigran
tai, aišku, tik prisideda 
prie tos bedarbių armijos 
padidinimo. ♦ j

Be to, Beatty i paste 
kad tie britai darbininkai, 
kurie galės atvykti savo iš- 
ka$čiais ir su kapitalu čia 
pradėti gyvenimą, bus jtefe- 
ti.
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Užsidarė Didelis Chinieaę - 
mano, Bankas del Sukinmę

HONGKONG, Chinija.—.
gyventojų surašinėtojai pa- (prakalba), turėtų sekti Vo- čionai užsidarė’ Chinu ne
reiškė, kad Chicagoje is vi- kiečių buržuazijos kalbėto- dustrinis ir komercinis bau- en tontinin moviimii tankm ,♦ __ i................... : ’■sų tautinių mažumų, lenkai 
užima pirmąją vietą. 1920 
metais lenkų Chicagoje bu
vo 137,611, o šiemet 400,000. 
Vokiečių 1920 metais buvo 
112,283, o jiemet—350,000.

jo prakalbu kuri sukriti-! kas. Be to, užsidarė ir T i • • 1 • '

ARKLIAI DAR VIS MA
DOJE

BUENOS AIRES.— Ar- 
gentinos farmeriams ark-

į liais žemė dirbti atsieina

PENKI ŽUVO SU ORLAI
VIU

ARANSAS PASS, Texas. 
—Penki asmenys žuvo, kuo
met jų orlaivis, lekiąs
Meksikos Įlanką (pajūrį) dar vis pigiau, negu maši- 
susikriušė. Visi penki lėkė nomis, sako; specialė tyrinė- 
žuVauti. ‘ Ijimo farmų darbų komisija.

MASKVA.— “Darbininkų 
Laikraštis” paskelbė, kad 
kuoveikiausiai turi valdžia 
tyrinėti Maskvos Centralinį 
kooperatyvų biurą, * kuris, 
laikraščio išvedžiojimais, 
padaro netikslumų su pa- 
skaidymu daržovių ir kitų 
valgomųjų daiktų. Laikraš
tis nurodo tūlus biuro apsi
leidimus, kurių niekaip ne
galima pateisinti: ■ ,

UŽSIDARĖ TEOLOGUOS 
MOKYKLA

Ore.— čionai 
dienomis užsidarė

SALEM, 
šiomis
Kimball College of Theolo
gy (tikybos mokymo/kole
gija). Šiemet mokyklą už
baigė tik 14 asmenų. Va
dinasi, religiniam biznie
riam biznis ne kaip. ’

kuotų pirmąją. Bet abejo
jama, ar tuomi bus kas tei
giamo pasiekta.

Rumunijos valdytojai dar 
labiau persigandę. Jie, ta
čiaus, sprado būdus, kaip 
nuo to apsisaugoti: kai 
tik Maskvos radio prakalba 
prasideda būti girdima, tai 
jie paleidžia savo radio sto
ties aparatą darban taip, 
kad sumaišyti viską. Tuo 
būdu maskviečiu kalba ne
aiški arba visiškai nesu
prantama.

Vokiečiai darytų tą patį, 
ką ir rumunai, bet jie bijo
si, kad tuomi nepakenkti

skyriai esanti Shangha41 
ir Cantone. Kiti barikaiMų 
vi labai prastai, taipjr’ 
Aišku, tai vis del tų revolii 
cįjų ir kovų, kurios šit 
tarpu verda visam krašte.'

GILIAU Į AMERIKOS:.?
KIŠENIŲ '•

HAVANA.— Kiūtos ' 
džia ir vėl lenda į Amt 
kos kapitalistų kiŠer 
Bandoma gauti $40,000,' 
naują paskolą. Pinigai 
šią naudojami “munici 
liniam reikalam.” /



SLA. 36-to Seimo, laikyto Meltfažio svetainėje, birželio mčm' 18-20. dd., 1930, delegatai, Tai šituos 208 delegatus gegužinė klika, pašaukusi mušeikų ir policijos būrius, brutališkai išmštė iš Lietuvių Auditorijos už tai, kad 
jie reikalavo vieno žmogaus j mandatų komisijų. Keletas jų buvo sunkiai sufruišta;'b 18-ka suareštuota./(Fotografija Brothers’ Studio, Chicago, III. Norį gauti paveikslą—tesikreipia pas juos; $1 už vieną)%
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PO SKRAISTE TARPTAUTINES TAIKOS
Senatiniuose ir valstijų rinkimuose republikonų par

tija girsis, ką prezidentas Hooveris padaręs naudai tai
kos ir “nusiginklavimo”; ypač bus nurodoma į kariškų 
laivynų “susiaurinimo” konferenciją, kuri įvyko Londo
ne ir kurioj dalyvavo atstovai Jungtinių Valstijų, Ang
lijos ir Japonijos.

Kad pabrėžt savo “taikos ir nusiginklavimo” darbus, 
prezidentas Hooveris dabar sušaukė net ekstrinę senato 
sesiją, reikalaudamas užgirt Londono konferencijos su
tartį. H h !

Bet jokiais pasigyrimais apie taiką ir nusiginklavimą 
Amerikos valdžia negalės paslėpti to fakto, jog, kaipo 
londoniškių derybų vaisius, yra paskirta bilionas dolerių 
didinimui ir stiprinimui Jungtinių Valstijų karo laivyno.

Amerikos imperialistai, kaip žinoma, liežuviais suka, 
būk, įdėjus tą bilioną dolerių į laivyną, būsią tiktai “su
silyginta” su Anglija; būk tuomi nenorima jokios gink
lų viršenybės prieš Anglus.

Tikrumoj gi Amerika per Londono konferenciją pri
vertė Angliją nusileist ginklavimosi klausimu. Jungti
nės* Valstijos laimėjo pergalę. Tą tiesą pasakė., ir sena
torius Swanson, kad

, “Net iš karinio ir saumyliško atžvilgio Jungtinėms 
Valstijoms yra išrokavimas ne atmesti tą sutartį” (o už
kirti jąją).

Anglijos gi “socialistų” valdžia daro, ką galėdama, kad 
pertoli neatsilikt nuo Amerikos ginklais ant jūrų; ir lie
pos 10 d. “socialistai” Anglų seimo nariai pasikalbėjime 
su pora MacDonaldo valdžios ministerių, nutarė, kad tu
ri būt paskubintas darbas užbaigimui 20 naujų karo lai
vų. Tarptautinė padėtis, sako, dabar yra tokia, kad ne
galima ląukti; o jeigu neužteks šiemet skirtų lėšų nau- 

x”*" jiems karo laivams, tai galima būsią paimti iš kitų metų 
sąskaitos.

Tokiais tai keliais eina “nusiginklavimas”, kuriuo da-; 17 . D v x .• 
bartinė Amerikos valdžia reklamuojasi, kaipo, “santai-. Vyskupas DUCys Šventina 
Jcos” politika, kuomet ir aklas turėtų matyti, jog šios ša- Kontrrevoliucionierius j 
lies imperializmas galvatrūkčiais ritasi linkui naujo pa- 1
sauMnio karo.

Bidonas dolerių tobulinimui karo mašinos, o aštuo- 
niems milidnams bedarbių nei cento.

Amerikos Komunistų Partija, kreipdama minių domę džiausiu džiaugsmu prane- ; 
į tą “palaimintą” kapitalistų politiką, šaukia:, “Nei cen-|§a žjnįą> 
to neturi būt duodama ginklavimuisi, bet visos prieina-1 
mos lėšos turi būt paskirtos šelpimui bedarbių ir jų šei-, 
mynų.”

Taf yra vienas iš svarbiausių obalsių dabartinės ko
munistų rinkimų kampanijos ir Pirmosios Rugpjūčio 
Prieš-Imperialistinės Tarptautinės Dienos demonstraci
jų. : Tai šauksmas mobilizavimui darbo minių prieš nau
jai ruošiamą pasaulinę skerdynę, apgynimui Sovietų Są
jungos ir pavertimui imperialistinio karo į revoliucinę 
bataliją delei kapitalizmo nuvertimo.

KOMUNISTŲ “TYRINĖJIMAS” NEW YORKE

S.LA. Kuopos Užduoda 
Smūgį Fašistams ir 
Socialfašistams

“Vilnis” No. 160 rašo:
Susivienijime kyla audra 

prieš Gegužio ir Ko. žygius. 
Mums praneša iš Dayton, O., 
jog SLA. 105 kp. delegatai, 
kurie visą laiką buvo Gegužio 
seime, sugrįžę pasmerkė jo ir 
visos tos klikos žygius, ir kuo
pa nusistatė prieš juos.- Tas 
juo labiau svarbu, kad šita 
kuopa visuomęt bų,vo palaiky
toja senų [ viršįniįnkų, aiškiai 
konservatyvi. ,
vienas kitas narių, kiirife'buvo kovoti 
atvykę į Chicaąą,, persitikrino 
kur link Gegbžis ir [Kp. Vplka 
SLA., jie ' aiškiai nusistatė 
prieš.

Pažymėtina taipgi, kad so- 
cialfašistų valdomoj 122 kp., 
Chicagos, III., delegatų rapor
tas priimtas tik 4 balsų dau
guma. Jeigu visi pažangieji 

[ būsų suėję, ir čia būtų praves
ta nusistatymas prieš geguži
nius.

SLA. 77 kp., Rockford, Ill., 
po-savo raportų fašistai užda
rė susirinkimą, nes nariuose 
kilo tokio pasipiktinimo kru
vinais žygiais seime, jog būtų 
atmesta Gegužis ir Ko.

SLA. 242 kp., Gary, Ind., 
prasidėjus susirinkimui, fašis
tų palaikytojas sekretorius su
siėmęs knygas išbėgo, pareikš
damas, jog sugryš kada “daly
kai išsiris”.

Pačios didžiosios Chicagos 
kuopos pasmerkė fašistinius 
žygius SLA. seūne ir tuo bū
du atmetė Gegužį ir Ko. 1

• / i • i I .

tų padaryti,, bet kas bus už 
30 metų. Juk ir dabar ga
lima sutrumpinti darbo va- 

į landas iki kokių penkių ar 
I šešių valandų į dieną. Da- 
jbar Jungtinėse Valstijose 
yra 7,000,000 ar daugiau be
darbių. Kodėl? Todėl,kad 
perdaug visko’ > pagaminta. 
Bet ir dabar prie darbo pa-

6.

(Rezoliucija Centralinio Politinio Biuro)
(Pabaiga) [klausimus pietinių Jungti-

Darbas tarp negrų Valstijų naudai didelės
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H WORCESTER; MASS.

Liepos 6 d,. įvykęs S.L.AĮ 5f7 
kp. susirinkimas buvo nepap
rastai ‘skaitlingas, žemutinėje 
Liet. Svetainėje daugeliui kė
džių neužteko ir gerokas skair 
čius turėjo stovėti. Nariai ma-

kpnvencijoj suteikė turinin- didžiumos negrų gyvento- torųai susido^k įvykiais 36- 
sa ranorta ir diskusiias J’J- (Šešto Pasaulinio Kon- ®elmo- Chicago, Ill. Vienas gą rapoiuą n uisnusijas, v . .. delegatų, D. G. Justus, skai-
kas, ypatingai dalyvaujant lwl.0IįĮJU ^au- to raštišką Sportą. Raportas,
dideliam skaičiui negrų de- snpė). Kas^ liečia kovą kajp paįS skaitytojas prieš 
legatų iš visos šalies, paro- baltojo šovinizmo įta- skaitysiant pasakė, be jokių

kas, ypatingai dalyvaujant £įreso teziai kolonijų klau- 
dideliam skaičiui negrų de- snpė). ,

to raštišką Raportą. Raportas

komentarų, tik faktai, įvykiai . 
ir tarimai. Paskui kiti dele
gatai kalba. J. K. šaUviejus 
gerai ir teisingai nurodė, kodėl 
prez. Gegužis it visa pildomo-r i 
ji taryba ištaškė seimą su po
licija dar jį nesudarius, vięto- . 
je duoti opozicijai atstovą į 
mandatų komisiją ir t. t. : Mo- 
zurka; Motiejaitis, Bakšys 

I (cįelegatai) dadėjo, ; ko pir- >. 
mesni raportuotojai buvo me;

Susirinkimas svarsto 
Daugelis išreiškia 

iVųž jų su
manumą ir tinkamą pasielgi
mą. Bet trys kalbėjo, kad at
mesti delegatų raportą. Gir- < 
di, neklausė p. Gegužio ir ne
dalyvavo “tikrajam“ S. L* Ą. 
36-tame seime. Taip kalbėjo 
“A. L.“ leidėjas G. Kybukas ir 
mergų draskytojas Krapavic- 
kas; trečias senyvas žmogus, 
tautininkų lapė, atsistojęs su-' > 
suko: “Ką jūs padarėt! Lietu
vos himną, dainuojant nesto- 
jot. Mes sutversim kitą 57-tą 
kuopą, ir kurio su manim, ei
name lauk.” Ir jis ėjo, prie 
jo prisidėjo du ar trys žmonės. 
Vadinasi, tikslus 57-tos kuopos 
draskytojas buvo ir himno pa
triotas, o ne fraternalės orga
nizacijos ir visų narių gerbė
jas, išmaršavo be pasekmių.

Susirinkimas raportą priėmė 
veik vienbalsiai, su dideliais 
aplodismentais ir tuoj išrinko 

[iš trijų rezoliucijos komisiją,1 
[kuri pagamino rezoliuciją, ku- 

J . .Iri priimta vienbalsiai, pasmerk
taus > masinio veikimo irĮkiant buvusiąją pildomąją tą- 

[džiumos legalių seimo delega-, 
„ .■ . . -J, / . [tų iš/inktą pildomąjį, tarybą.* '
8. Agrariniu klausimu Kadangi 57-ta kp. siuntė 19 

delegatų ir dar fašistų užsi-1 
puolimas su skundais gegužės 
mėnesį, 1930 m., pridarė nuo
stolių, tad kurie dar buvo ne
aukoję tiems tikslams, sudėjo 
aukų $38.50.

S.L.A. 57*Kp. Narys.

. * . , e x dė, ka-d Partija įžengė į ką (tarp darbininkų, kon-
silikę darbininkai1 bverčiąrfii periodą praktikįnio darbo venęija pastebėjo tendenciją 
kuoskubiausia dirbti, ver- i ir padarė konkretiškus re- perkainuoti sunkenybes tos
ciami dirbti deVynias, cle-1 gultatus toj' į srity. Disku- kovos taip baltųjų daibi-
šimts ir daugiau valapdų į sijos buvo turiningos apie ninku, pietuose ir pareiškė 
dieną. . . , , , , . ; . ppraktikinius patyrimus, bet savo įsitikinimą, kad yra

įlos delegatai ir Darbininkai dabar, turi daugi , sįlppes.nės . politiniu neapsakomai .didelė proga
sutrumpinimą žvilgsniu, ant kiek nebuvo Indras kovas.bal-
.. Kad galėtų tokios< pat aštrios kovos n ir negrų darbininkui 

.• ai i b 11. w . , . . , _ (prieš bendrus prispaudėjus.
,7. Geras raportas ir dis- pasakę, 

kusijos apie Partijos darbą raportą, 
tarp jaunuolių, kuris suda-. pagyrimą delegatam 
rė .gerą vaizdą konvencijoj, 
tūri būt pradžios punktas 
del naujo periodo sėkmingo 
darbo taim jaunuolių darbi
ninkų, Praeities Partijos 
sunkenybės ir silpnumai at
sispindėjo viduj Jaun. Ko
munistų Lygos perdėtoj 
formoj ir Partija nekreipė 
pakankamai domės ir nedė
jo užtektinai pastangų pa
gelbėti jaunuoliams apgalė
ti tas sunkenybes. Jaunų
jų Komunistų Lyga pradėjo 
aiškų pasisukimą linkui ma
sinio darbo, ir kad nugalėti 
visas sektantiškas tenden
cijas, jai reikalinga para- 

iš Partijos, pradedant

Komunistų “tyrinėjimo” kongresinė komisija su fašis
tu Ham Fish’e priekyje atsikrausto į New Yorką; šniukš- 
tinės ir kamantinės “Daily Workerj” ir kitus Kom. Par
tijos spaudos organus; skverbsis į įvairius centrus revo
liucinių darbininkų organizacijų. j

Tie “tyrinėjimai” daromi ne tode( kad valdžia nežino
tų, ką veikia komunistai, kaipo darbininkų organizuoto- 
jai, stfeikų vadai, bedarbių mobilizuotojai, darbuotojai

yra

iuz ; 
darbo valandų.
tą, koyą tinkamai vesti, A-'prieš abu nukrypimus, į de- 
męrikos darbininkai priyalo šinį ir ‘kairį”, kaip kad bu- 
organizuotis ą; revoliucines !vo parodyta klauSirhe abel- 
daįrbo unijas po vadovybe no politinio raporto, bet 
Darbo Unijų švietimo ; Ly- daugiau buvo palinkimas iš 

daugelio -delegatų puses to
leruojančiai atsinešti linkui 
tokių nukrypimų, kaip “lei
džiami įvairiavimai” gene- 
ralėj linijoj. Tuo klausimu 
taipgi buvo įrodyta, kad ko
va dviejuose frontuose bu-

gos, po vadovybe Komunis
tų Partijos.

VOKIETIJOS ŪKIO 
SUGNIUŽIMAS

Kovo mėnesį Vokietijos eko- Vo reikalinga, ,kaip kad bu- 
nominis krizis tolįąu plėtės. vo iškelta diskusijose apie 
žurnale Deuce Ekonomist b j j gi masi
skaitom, kad 1930 m. pir- . į 1 -•
mais menesiais mašinų staty- apsispiendimo. Desmysis 
bos pramonė ir mašinų parda- nukrypimas buvo aštriau- 
vimas katastrofingai sumažė- šia išreikštas atmetime 
jo. Ypatingai katastrofingai obalsio del negrų apsispren- 
tekstilės mašinų gamybos fab- dimo ir abelnam sumažini- 
nko padėtis. i ■ 1

Visoj Vokietijoj kjovo męrie-' ■ 
sį į dieną buvo pagaminta; vi-.p 

Idutiniai \32,000 .>
i kuomet vasariomęnesį [dar nukrypimas veda prie pa-1

-- V , me viso teoretinio išegza-
■ minavimo negrų masių pa-'

tonu špižo, dėties; kuomet “kairysis”,ma *s Partijos, pradedant
* 1 - - - • nuo Centralinio Komiteto ir

buvo gaminama i vidutiniai į reiškimo obalsio kaipo ne bai^ant- branduoliu, idant 
dieną po 34,000 tonų. Dičkiu;fpropagando's bet veikimo P1*nai athkti tą pasisukimą) 
lis “Fereinigte štalverke” k,bn- I .? arb ’ p-reitoi ateitv ir Pilnai įžengti į kęlią pl a-1 

(cernas. 1930 m. pirmam jber, taus { masinio i J
[tainyj pagamino anglies 770,- neatsizvelgianp į abelnUj Ką- .
00.Q, tonų; ir 200,(1001 to-( y'*’-1 "7”^ 7”’.'

P-nqMipnnq^Tkkloi'Sfdi-’ ny -Į'920 WskJ-'iJungtinėse. Valstijose./ -De-
__ . P n v. 1____ 1____ tiniam bertamyjk<.; r ■ ; , £invsis nukrypimas visiškai

užginčina leninistinę pro-[konvencijos raportas ir dis- 
raišiais dviem mėnesiais Rūro'gra^ kl?usime įr kusijos peratatė .pirmą eilę 
krašte darbdaviai Atsakė dar-.įmestų tinkamiausią poli- musų Partijos žingsnių is- 
ba 24,000 darbininkų. Be to,! tinį įrankį del mobilizavi-1 dirbti savo programą. Ga- 
darbdaviai pareiškė,' ka'd grei- mo plačiųjų negrų masių lutini dokumentai nepriim
tu laiku jie paliuosuosią: dar kaipo sąjungininkų proleta- ta tuo klausimu, kuris turi 

darbininkų. rinės revoliucijos;
neS1 Bremene °mzSeneKdUi’’ pažvalga atmesti} obal-smulkmeningiau ir konkre- 
džiuliuos Leuno fabrikuosTei- sį pirma laiko bandymais tiškiau, ypatingai klausime 
na masiniai darbininkų paliuo- pereiti nuo L _ . _ _ _
savimai. Vien tik gelžkeliečių prie veikimo. Šaknys “kai- ypatingų pobūdžių įvairių 
norima atleisti nuo darbo 25,- riosios” pažvalgos randasi agrarinių šalies dalių. Abel- 
ooo žmonių. Tuo tarpu jokios neteisingame ąpvertinime nas supratimas klasių kovos

i Buržuazinė spauda sąYyšyj.
'su tarptautinio reparacijų ban-|lonijos, kur revoliucine pa-;le^finansinio kapitalo agri-

Kunigus
i Kunigų' organas * “prau-

cernas 1930 m. pirmam (bei?

O0Q( tonų j ir ^pižq 20'0,00011 L pitalizmo krizio> vystymąsi 'darbmmkų jaunimo masi-|rybą ,ir užgiriant naująją, di- 
I hr mes organizacijos. ----- —-*

kad popiežiaus 
naujai iškeptas vyskupas 

jBučys įšventino į kunigus 
į rusą kontr-revoliucionierių, 
kunigaikštį Volkonskį. Sa
ko:

Tuojaus po konsekracijos Jo 
Ekscelencija naujas vyskupas 
Pr. .Būčys į kunigus įšventino 
rusų kunigaikštį Aleksandrą 
Volkonskį, buvusį Romoje 
sijos ambasados palydovą 
tache).

Kun. A. Volkonskis iš 
čiatikių katalikybėn 
1912 metais.

J. E. vyskupas Būčys pa- 
* skirtas yra atstovauti Slavų 

Apeigų katalikus Romoje.
. Kunigaikštis Volkonskis 

yra caristas. Jis ir dabar, 
kaipo kontrrevoliucionie
rius, darbuojasi už sugrąži
nimą carizmo Rusijoj. Po-

Ru
fat-

sta- 
perėjo :

; šinysis nukrypimas visiškai
Krizis su kapitalistine racio- - ■’ - - • • •

nalizacija daro savo. Pasta- (

“kairio- būt toliaus diskusuojamas

propagandos reikalavimų programos ir BALTIMORE, MD.

ko atidarymu bevilčiai konsta-j dėtis galėtų susidaryti ne- kultūroj, nustatyta konven- kelių narių, 
tuoja, kad užsienio kapitalo’---- ....__
plaukimas į krašto ūkį ir są
ryšį su tuo ūkio pakilimo 
tis išnyk.sta.

IŠVARGĘS VEIDAS
luiną uariznio ivusijuj. 1 p v f ' V 1 

prieš imperializmą. Iš vieno kito numerio centralinio piežius dabar niobilizuoja^^^^^^^P^Į^1?8 
Partijos organo fašistiniai Hooverio valdininkai galėtų Ijuodąsias spėkas prieš dar- 
patįrti komunistų darbus ir tikslus, kurie nėra slepiami, .bininkų valdomą šalį, Sovie- 
net viešai minioms skelbiami. Bet valdžia skiria $25,000 tų Sąjungą. Ųž tai jiėį <ir 
ir daugiau, kiek reikės, specialiams šniukštinėtojams, 
kurie darbuojasi visai ne tam, kad ištikrųjų galėtų ką 
nauįjo bei slaptingo surasti pas komunistus ir mūsų Par
tijai pritariančius revoliucinius darbininkus. Jų tikslas 
yra jšįmbhyti komunistinį pavojų, sudaryti provokacijas, 
veikiausia paskelbti kokius naujus suklastuotus “doku- 
meritus” apie prasimanytus “Maskvos pinigus” Amerikos 
komunistams, ir tuomi pasiremiant iškepti naujus įsta
tymus prieš klasinį darbininkų judėjimą šalyje, kuriam 
vadovauja Komunistų Partija ir Darbo Unijų Vienybės 
Lyga. Tą, tikslą, pagalios, pasako ir pats juodasis mini
mų «“tyrinejimų” galva Fish, pareikšdamas:

“Visos surinktos informacijos bus įteiktos kongresui, 
su patarimais išleisti reikiamus įstatymus, kuriais gali
ma 'būtų ateityj suvaldyti komunistinis veikimas visoj

Tie įstatymai, suprantama, yra kalami ne vien prieš 
komunistus ir artimus jų sandarbininkus, bet ir prieš 
visokius klasinius darbininkų pasirodymus apskritai: 
prie& streikus, prieš demonstracijas, prieš organizavimą- 
si j kovojančias unijas ir kt.

Naujieji valdžios užsimojimai reiškia tiktai naują fa
šistinį buržuazijos gulimą ant darbininkų klasės; bet 
naujieji priešų planai anaiptol nereiškia, kad Hooveriai 
su Fįshęmis galėtų suvaldyt kairėjąntį ir platėjantį dar
bo Minių judėjimą, pamatiniai.kylantį iš bedarbes ir sun- 
ki.iMpč damninkų iŠnatidojimo.

šventina į kunigus visokius 
kontr-revoliuciohieriųs.

Vyskupas Bučys yra pė- 
piežiaus nuskirtas; b gąlva 
tam tikro komitęto: Veaiinui 
kontr-revoliucinio darbo

V, > r- ** 

prieš Sovietų Sąjungą. Da
bar jis turės gerą pagelbi- 
ninką, caristą Volkonskį. ,

A - - t

Pranašauja 4-riu Valandų 
Darbo Dieną už 30 Metų

Amerikos buržuazinės 
švietėjų organizacijos vadas 
Joy Elmer Morgan prana
šauja, kad už 30 metų žmo
nės dirbs tik 4 valandas į 
dieną ir 5 dienas į savaitę.

Jis mato, Rąd.su mūŠine- 
rijos išsitobulinimu pakan
kamai ‘ pagaminama visokią 
gyvenimui reikalingų daly
kų į trumpą laiką. Bet, 
kaipo buržuąžjjbs atstovas, 
jis nekalbą, ką dabar reik-

vil-

Veržias spinduliai, 
Glamonėja vargšo veidą 
Gulinfį ramiai.. ,
Saulė aukso skąrą bituko 
Sausus smilkiųiu^, .
Vįšąį sustingusius šįldo^ k t 
Kralijfe la^kuš.l ( H į l į

Stot į dari
Kol apimti
Kai jau jogos jam išsenka--
Krelrta į‘is tenai, v
Kur masinos ūžia, terška, j 
Lyg keli griausmai. \ ■
Jis jau. jungo vilkt negali— 
Pavargo visai,
Tįk skruostai jojo pabalę, ’ 
jiioldasi j-Į$ai.,.. : '> '
Jį draugai giesmėm palydi 
Kapų tylumon: \

Kur lakštutės .; J ■ j; 
Ir gegutės '
Rritarįa dainom ,t... J . ,,.

• Vąfgo Juris 
1930. T 13/ 1

Liepos 7 d. įvyko A.L.D.L.D. 
25-tos . kuopos susirinkimas. 
Susirinkime buvo smarkių gin
čų del pasitraukimo iš kuopos >

Kuopa išrinko
priklausomai nuo ąbelno re- cijos raporte ir diskusijose, i komisiją ištirti dalyką, kodėl 
voliucinio Jungtinių Valsti- pagelbės mūsų Partijai plės- Pie Pasitraukia iš kuopos, 
jų vystymosi, kuomet,**norsįti savo susisiekimus tarpi 
ir yra teisinga kalbėti apie farmerių ir agrikultūros i 
nekurias formas “koloni- darbininkų ir aiškiai išdirb- 
nio” išnaudojimo negrų :ti greitoj ateity agrarinę 
valstiečių masių pietuose 
(pusiau feudalinės ir vergi
jos liekanos), turi būt visa
da suprantama, kad pieti
nės valstijos yra [ekonomi
niai sudętinę dalis, abęlnos 
kapitalistinės ,,, ; ekonomijos 
Jungtinėse Valstijose. . rNe- 
įėisihga teorija, kad obalsis 
Mčiti negrą'.' niasią apši- 
ąpręndfūio' ‘ lUipd propagan
das obalsis^ ^tųri, būt iąkelr 
tąs tik sąryšy• suproletari
nęs revoliucijos < perspekty
va (atbalsis Pėpperio obal
sio apie Negčų' Sovietinę 
Respubliką) buvo sukriti-| 
Motas ir atmestas. Tuo 
pąčiu sykiu,; “Negrai komu
nistai turi išaiškinti neg-

■ rams darbininkams ir vals
tiečiams, kad tik ją artimas 
susirišimas: su1 baltuo j u pro
letariatu ir bendra kova su 
jais prieš Amerikos buržu
aziją gali juOs Vesti priepa- 
siliųošavimo iš barbariško 
išnaudojimo ir kad tik per- 
galįngą proletarinė revoliu
cija pijnąį ir‘ ant visados .iš.-' 

Į riš agrarinius ir tautinius

programą.
9. Konvencija išklausė 

spęcialį raportą apie pri
sirengimą prie Rugpjūčio 
Pirmos, antros tarptautinės 
ęlienos * kovai prieš karą ir 
už gynimą Sovietų Sąun- 
gos, del ko. plačiosios masės 
turi •• būt) - ) sumobilizuotos. 
Kova prieš, ikarą turi eiti 
pę obalsiu, -išvystytu laike 
bolševistinės kovos prieš so+ 
cial-šovinizmą ir įvykintu 
laikei lapkričio revoliucijos 
—po • obalsiu “Paversti im
perialistinį karą į civilį ką
rą.” Konvencija atmetė ne
teisingą obalsį: “Atsakyti

Pikniko komisija pranešė, 
kad negalėjo gauti parką del 
pikniko. Todėl palikta tai pa
čiai komisijai rūpintis toliau 
tuo reikalu. Bedarbių kon
vencijos delegatų kelionių lė
šų padengimui ant vietos su
rinko tris dolerius ir iš kuopos 
paskyrė du dolerius, tai viso 
pasidarė penki doleriai.

Kadangi A.L.D.L.D. VI Ap
skritis rėngia pikniką 17 rug
pjūčio, Laurel Springs, [ N J J-;,; 
tai: komisija pranešė, kad* jau j 
busas npsaipdytas važiuoti ;į 
t;ą pikniįą ir tįkiętąi plating;-, . 
mi. Gali važiuoti ne tiį na
riai, bet ir pašaliniai.. Trkietų 
galima gauti pas' B.
Radžiu, 813 W. Lombard StJ 
Kviečiame draugus kuo skait
lingiausiai nuvažiuoti į tą pik
niką, nes, viena, smagiai gali
ma bus laiką praleisti, antrą 
—galėsime susipažinti

i draugais philadelphiečiais ir 
imperialistiniam karui pro- iš apielinkių. 
letarine revoliucija,” -------
Leninas sukritikavo, kaipo toriaus kviečiant kuopą daly- 
nereikšmingą frazę, 
sukeldama ■ iliuzijas 
kymo”, kas vienu aktu iš
rištų problemas kovos prieš 
karą, tuo būdu nukreipia 
darbininkus nho tikrai rei
kalingų, darbščių ir praplės 
stų[koyos, užduočių, kas yra 
procesas mažiau ar daugiau 

Tąsa 3-čiam pusi.)

su

kurį Skaitytas laiškas nuo sekre- 

vauti “Laisves” naudai ren
giamame piknike, kuris įvyks 

[31 d. liepos, Philadelphia, I*a. 
[Kadangi kuopa organizuojasi 
važiuoti į apskričio rengiamą 
pikniką, tai prie šio pikniko 
nieko negali prisidėti. Bet 
manoma, kad daugelis kųępos 
narių nuvAžiuos į pikniką ne
organizuotai,' autom'obilfalš.1

KuOpoš Koresp. L eą*?' 
F. S. Klishis.

kuri, 
“atsa-

R%25c4%2585d.su


Šeštądjenis,. Liejos 12, 1930 Puslapis Trečias

Rezultatai Komunistu Bušu į Chicagą ir Atgal
Partijos Septintos Naci 

onalės Konvencijos
į Brooklyn?

(Pabaiga)
Sustojom ant upelio 

prie “Lėlės” Stubos”(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
pratęstos pradžios su dali
nu veikimu, streikais, fra- 
ternizavimu ir išėjimu į ci
vilį karą- pavergtųjų prieš 
pavergėjus, proletariato ir 
nubiednėjusių masių prieš_____
buržuaziją, vedant linkui] Pakelėje prie tvoros 
proletarinės diktatūros.

10. Konvencija pabrėžė 
kaipo du svarbiausius kon-

' 'centravimo punktus masi- 
%io veikimo ir dabartinę 

silpniausią .organizacinę fa- 
/ zę mūsų revoliucinio darbo, 

Darbo. Unijų Vienybės Ly
gos ‘Rekrutąvimo Kampani
ją ir organizavimą Bedar
bių Tarybų. Bedarbių Kon
vencija Chicagoj, liepos 4 ir 
5 dd., ir Nacionalė Bedar
iau Demonstracija Darbo 
Dienoj turi būt pradžios 
punktas < 
žingsniui toj srity, kas iš-|m!etj Metelionį. 
tikrųjų suteiks pamatą nuo-jlionis nuvežė pas 
latiniai ir tvirtai kovai po,kur gyvena W. Žukas, 
obalsiu “Duoti darbo arba sveikin? .ir biskį pabuvę stu-! 
mokėti algas bedarbiams,” 
už apdraudą bedarbiams.

'Darbo Unijų Vienybės Ly
gos Rekrutavimo Kampani
ja turi būt tikrai pravesta 
sudaryme dirbtuvių komi
tetų, miestų tarybų ir in
dustrinių unijų kiekvienoj 
dirbtuvėj ir kiekvienoj pra
monėj, su konsolidavimu at- 
sakomingos kolektyvės va
dovybės nuo viršaus iki 
apačiai. Geriausios spėkos 
visur turi būt įtrauktos į 
ta darbą, kurio tuojautinės 
užduotys turi būt konkre- 
tiškai nustatytos.

11. Išrinkimas Partijos 
'vadovybės konvencijoj galu
tinai parodė visišką ir pa
matinį Partijos suvienijimą 
ir rimtą jos atsinešimą lin- j pavalgius vakarienę, 
kui savo užduočių. Po aty-'

' daus delegatų apsvarstymo 
visų nominuotų kandidatų į 
Partijos vadovybę, po per- 
kratinėjimo jų politinio ir 
asmeninio tinkamumo va
dovybei, konvencija išrinko

budais] persekioją, areštuoja ii’ tinkamesnes1 : mašinas, kurių 
į kalėjimus meta. ' ' „^4.,..,: <

* Kad suradus būdūą, kaip 
pagerinti darbininkų būvį, — 
šaukiamas masinis susirinkimas i T' > 
automobilių išdirbystės darbi- Jc'81' |l,SlJ n?l va' X™ 
ninku, kuris įvyks liepos 14 d., 
7 :30 vai. vakare, Woodwhrde, 
netoli Forest.

Visi darbininkai, dirbanti]ttV’S: 
automobilių išdirbystėje, kvie- -QesK NuSne'
čiami .atsilankyti į šį masinį 
mitingą. Bus žymūs kalbėto
jai, kurie išaiškins dabartinę 
padėtį ir nurodys kelius- ku
riais darbininkai-turi eiti.

Organizatorius.

prisisiurbti žmogaus kraujo. 
Jie lošia SLA • prezidento Ge
gužio1 šeiminę tragediją.

Vėl sulaukus rytojaus, itai 
>■ yra ketvergę, ilgąi' kalbėjom 

su d. Baronu, iš kur prasidėjo 
skandalas baltojo šovinizmo, 

kranto Pasakojo, kad nekurie žmo- 
(The]nes, pasinaudodami ta suirute,

Doll House), kur aiškiai ma-!jau pertoli nuėjo. Tiesiog sa- 
tosi šitokia iškaba: “speciali-]botažuoja darbininkų judėji- 
zuojam pietus iš žuvų ir var-jmą. Mūsų frakcijos biuras tu

rėtų kreipti tinkamos domės; 
priešingai Detroito veikimas 
bus visiškai suplotas. . ■ <

Trečią valandą parėjo iš 
darbo drg. Palionis, pavalgė 
pietus ir nuvežė mane prie 

• laivo. Užsimokėjau $5 ir 5 
valandą išplaukėm į Buffhlo. 
Kanadon nevažiavau.

Kaip tik laivas įėjo ežero 
pradžią, paklausiau; jo, (e,že- 
ro) vardo, nes praktiškai su 
geografija nesusipažinęs, tai. 
iš skaitymo ir be žemlapio ga- ^uomet> 
lima padaryti klaida, ižmo- ‘dirbtuvėse darbininkams algos 
gus atsakė: “Erie ežeras, ge. numusmėtos nuo 10 iki. 15 nu,o- 
ras ežeras, reikės laivu; plauk- simcul> \!u pas PiaJ?1.na1.,n^' 
ti 15 valandų.” ,musU net 25 nuošimčiai Mat,,

Kolei buvo da šviesu, ežere dabartiniu laiku, bėdai bei 
matėsi medžiais apaugusių sa- siaučiant, tokia betvarkė, kad

. Paskui, į pietų pusę, kiekvienas darbdavis kiek ne
ilgai švietė žiburiai, bet ne-.1’1’ E6.1 E m<Ea darbininkams.

I Apie tai, kad Baltimoreje 
būtų daugiau kriaučių darbų, 

j negalima tikėtis. Mat, pir-

lių.” Bet kadangi nesijau
čiau turintis garnio ilgą sna
pą ir gerklę—ryti varles, nė
jau nei į vidų pažiūrėti. i 

s ma
čiau gulinčią seną raguotą ož
ką ir antrąją kramtančią; ve-] 
jelis judina nuo smakro že
myn nutysusius plaukus. Ko
kią ji tikybą išpažįsta neskųs
dama barzdos, — negaliu at
spėti. '

Palikus visas gražias lygu
mas ir užvažiavus ant 
kalno,” kur 
bokštas, matosi 
niai: ežerėliai, pievos, 
je vietoje būtų 
ausys 
džiagos įspūdžių rašymui, ki-. 
taip tūlos vietos lieka visai ne- laičių. 
kliudytos. ] -

■ airišių 
stdvi “žilasis” 

(dailūs ,regi- 
. Tokio- 

lerai, kad ir 
matytų pasirinkti me-

BALTIMORE, MD.
Į I

i Draigino dirbtuvė skaitoma 
didžiausia tarpe vietos kriau
čių' kitų dirbtuvių. Bet darbi
ninkai išnaudojami labiausiai, 

visur kitur ■ kriaučių

. . . , Tai ir vėl jau Detroite. Pir- Kalima buv° atsk.ir‘i. ?r j1?. ant
* * i 1 • v 'miausia sustojau pas savo kai- kranto, ar kokioj didesnėj sa-

---------X _ 1------------ _ , | — - -

ilgai sėdėjau ant viršaus laili™““ didesnės dirbtuvės dirbo
C-’ •' A n-iir \/ n /I n i’l \ 1 n i ri

Paskui Pa-J°j 
Demskius,! . . . J

Apsi-'vo ir Z1ūrėjau į pietų pusę.
IČia priplaukėm 'sarginę švie- 

Vaka-is^» kuri žybčioja ir “rėkia” | 
[laivui: Šalinkis nuo manęs, nes 
čia gręsia į smėlį arba į skalą 
įstrigimo pavojus.”

Būtų smagu važiuoti ežeru 
dienos laiku, bet kad dieną 
laivas neina. Mat, nėra tiek 
biznio. Naktį važiuojant, ne
gi galėsi išbūti nemigęs, o kad 
tinkamiau atsigulus, reikia už
simokėti už kambarį $2.50. Ir 
aš jums sakysiu, kad, atėjus 
11-tai valandai, veik visi žmo
nės buvo sulindę į kambarius 
miegoti, 
skutinis 
kišeniun 
gaučiau 
paduškos ir, biskį Vilnių supa
mas, nąiegoti vygišku miegu.

Pabudau ryte arti 7-tos va- 
ląndos. Skubiai nusiprausiau^ 
ir apsirėdęs špkau laukan s pę-. 
nėti akis rytmetiniais ’regi-, 

ix niais, bet jau buvo netoli Buf- 
išvežė i^0 miestas ir ne ką jos pel- 

aprodyti miestą. Pirmiausia) 
pasuko į Fordo karalystę. Ma-j 
čiau Fordo jau pastatytą mu
ziejų, kur bus sudėta, kaip sa-

boję, išėjom į kiemą, 
ras tykus, medžių lapai neju-] 
da, tartum mirę ir laukia supu-’ 
vimo. O ant žolės sugulę vyrai 
ir moterys ir traukia per kriu
kį, kiti duoda draugiškus pa- 
tatimus chorvedžiui Žukui, ką 
jis turi daryti įėjęs stonan 
moterystės. Jis gi jiems at
šauna: “Apie tuos dalykus,
aš daugiau žinau, negu jūs vi-, 
si.” Tai pirmu sykiu išgirdau 
tokį pažeminimą vedusių žmo
nių ilgų metų praktikos. . .

Sugrįžus namo ir išmiegojus 
per naktį, vėl reikia valgyti, 
pusrytis. Kaip susėdom prie 
stalo apie 9 valandą, rtai da- 
sėdėjome iki 12 valandos. Iš 
Metelioniūtės-Baronienės pasa
kojimų- supratau, kad mūsų 
čia gyvenančius kaimynus vie
nus jau suėdė, o kitus baigia 
ėsti tamsybė ir alkoholizmas.

Parėjus vyrams iš darbo ir

iš New Yorko darbą, tai ma
žesnėms dirbtuvėms užteko 
vietinio darbo. Bet dabar di
desnės dirbtuvės neteko sve
timo miesto darbo, tai bando 
pasigriebti vietinį darbą, apsi- 
imdamos pigiau padaryti. Ir 
jos gali pigiau padaryti, negu 
mažosios dirbtuvės, nes turi

*

mažosios dirbtūvės neturi.'
Liėtuviškąs Skaptukas.

Silpni ir Išklibę
Jei jūs esate silpnas, nervuotas, piktas 

susierzinantis, lenuvai susijaudinęs ir nega
lite gauti gero nakties poilsio, ar esate abel- 
name susilpnėjimo prastame stovyje, paimki-

• energiškesnis 
tatai padarys,- 

kadangi jis išvalo kūną nuo nuodų, kurie 
silpnina nervinę sistemą, sumažina gaivu
mą, kenkia abeinai sveikatai ir padaro gy
venimą nuobodų ir nemalonų.

Nuga-Tone suteikė atnaujintą sveikatą, di
desnę si>ėką ir naują laimę milionams žmo
nių. Jis priduoda jėgą ir spėką visiems or
ganams ir funkcijoms, pagerina apetitą, pa
gelbsti virškinimui, palengvina inkstų ar 
pūslės įdegimą, nugali konstipaciją ir pa
gamina kūnui užtektinai raudono, sveikatą 
teikiančio kraujo. -

Jūs galite gauti Nuga-Tone bile kurioj 
aptiekoj. Jeigu jūsų aptiekininkas neturi jo, 
paprašykit jį užsakyti del jūs iš savo 
džiaberio.

i Bell Phone, Poplar 7545

1 A. F. STANKUS
, GRABORIUS-UNDĘRTAKER• 1 . .-it. ą .

(fibulzamuojn ir laidoja numirusiu, 
vlnokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kainų, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pus mane. Pa» mnnc : 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausioao vietose ir už žemų kainų.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

ant 
pn-

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
Įsteigta 

trisdešimts 
metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj,

PHONE
Stagg 8342

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 v 
Brooklyno 

daktarų, ku> 
riems mes 

a k is egzami* 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacientams

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

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo: Mes daugiausia remia-' i , . 
mes visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra . 
aiįt ištyrimų sulig šešėlių).

JŪS ATRASIME, KAD MŪSŲ KAINOS Y,RĄ LABA1I ŽEMOS 
PAGAL ’GERUMĄ PATARNAVIMŲ II| SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
.!>.:! ; i QPTOMETRAI ; . ■ . . . . :

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

A.' LUTVINĄS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

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

4

Aš tur būt buvau pa" 
tinginys kišti ranką 
išsiimti pinigų, idant 
prispausti galvą prie

nė. Tiek galiu pasakyti, kad 
jos uždengtos vokais gerai, 
gerai pasilsėjo.

Iš laivo į busą ir lyjant

GREITAS LAIVU PATARNAVIMAS
PER HAMBURGĄ MŪSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DMCHLAND
ALBERT BALLIN NEW yORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie

sioginiai .gelžkeliais susisiekimai su; Lietuva: Taipgi regu
liariai išplaukimai mūspopuliariais kambariniais laivais':

ST. LOUIS> MILWAUKEE IR CLEVELAND '
Del informacijų kreipkitės į lokalinius agentus mūsų -

Hamburg-American Line
89 Broadway + -F -L New York

69 So. Park St.

EXTRA!
.................—

EXTRA!
koma, pasaulio žymiausi isto- traukiam linkui namų. Neto- 

Muziejus' tu- manęs sėdinti mergina pa
ri Europos kunigaikščių senųiPra^® cigareto. Sako: “Esu 

uvv,MC1) palocių išvaizdą. Tai geras servuota, tad noriu nuraminti

^5’ S®?? "n^^'^Turėjau tik du eigaretu:

užgirdama vienbalsiai, iš- ^us "f tą'm’ini’mą ‘dvarą, 
skyrus keletą priešingų bal- - ■ • .....

riniai rinkiniai.
Sako: “Esu

1 ' 1 v ’ 1 1 1 x 1 Vj Irt H1U1 UUCHd IlCAlllCllO, v <-7
aiumą, uiuziumą Kandidatų ;gaijma ;ejtj per kelis var- vieną atidaviau jai, o kitą pa-

1 -y 1 silikau sau. Kad ji neprašy-
Paskui parodė, kiek latikia 'tų pas mane paskutinio ėiga-

silikau sau. Kad ji neprašy-

AMŽIAUS STEBUKLAS
Naujausia Išdirbyste, ir 

tai mūšy viengenčių 
lietuvių išradimas

PUSTAI
kurių pagelba visos senos

A. LUlViftAS

Tel.: Trinity 1045

V

*♦ 4

Elizabeth* N. J.

Real Estate License > 
C-2728.

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

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius ■ (Quick 
Lunch).

1 Mecharrtzmas. Kaip sustatyti sulig platųjį 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su
statyti. Tas yiskąą mokinama kiekviena (du
dentą ni-aktišLai. po priežiūra instruktorių.

^. Elektrą ir Magnetizmas., Tai rtįkallngiau-, . 
-sin ' prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti pkspertp 
riu.

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje,
MES IŠMOKI NAM, kaip apsieiti su gtsiniu automobiliu; dalinas j tris dalis:

/-WK Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite piląą .
progą pasinaudoti vienu ii dviejų amatų--

.'25^' mechaniko ąrba Šoferio. Garantuojame Jale- _ 
niuą tir EriJjjlomą, Mokiname grynai iietavii- 
kui ijr arprliškai. Kaina prieinamą vlĖiema.

Mokytojom yra žymus ekspertas L.-TIKNLAV^ČUS. ’ Lekcijės dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vąk nedeld. DUO lO lki 2 P.M.'“ f<_ į ,

NEW YORK AUTO SCHOOL . , tf 5 J
228 Second Avenue Kampas llth Street ' 1 - New York, k. Yl

’ - i____________________ __ _________L_ , . i ' ' J

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS C.RABOKIUS '

IR BALZAMUOTOJAS "

Britvos švelnumas, prašalin
damas tą dreskiantj deginimą, 
kurio tikimės, - palieka veidą 
kuo švelniausi.

Išbandymui siųskite savo lė
šomis Jūsų senas britvas, o 
mes stengsimės įtikrihti Jus 
verte šių naujų pustų.
Kaina: Safety Britvoni $2.00 
Paprastom Britvom $3.00

♦U

1 
.1Užtikrinu, kad mano patarnavimas 

bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.Su 
britvos, kurios, jūsų prasmėj 
jau atslūžinę savo laiką, už- 

. Ma- mestos kur nors, grjžta ir 
tote, ir aš esu džentelmonas, Jūms vėl tarnauja, bet šį kar

tą su stebuklais atlieka savo 
I pareigas.

sų prieš nekuriuos pavie- geležinių jau išardytų laivų reto> pavažiavęs kokią 15 mi-
. * ____ 4ii’ ’.i.s i_’ i_ miniu nota ii anrfilrian TVT n -Išrinktas pavirsti kiek nučių, pats jį surūkiau.

'jis turi apipirkęs žemės, miš-,1 
į ko. '

liziukėmisnius kandidatus.
Centrahnis Komitetas ’ Kada nors Fordo įinas.-nes, mat, nusprendžiau, kad

, nnkta Centraline Komisija tijai bus spjaudymo, kaip dar- gal kartais ji greitai išlips, ir, 
atstovauja aktyvišką, ‘ —
kiančią Partijos vadovybę, rankas, konfiskuos visa turtą 
kuriai visa Partija išreiškė j’_paves visų žmonių naudai 
savo pilną pasitikėjimą.

12. Rezultatai septintos
konvencijos turi būt pada- mus judinančias melodijas, o

dar JaVa bOdamaT jau|
Vbę/rankas, konfiskuos visą turtą (turi bobišką išvaizdą, bet vis-1 
iškė ir paves visų žmonių naudai, jmylimasis bučiuodamas tos i malonumą.

! tL.i...: -1_____  ?.-x„:x„i,„ (rali rasti ant. liinn hrrrw ta-Paskui pribuvom į išsišako
jusios upės salą—parką. Sim
fonijos orkestrą griežia jaus- 
___ _______ ► 

ryti nuosavybe ištisos Par-' viršuj galvų zvimbia ■ pulkai 
tijos, atspausdinant svar- uodų. Mat, neėdę, velniai, tai 

, blausias dalis raportų ir taikosi nutūpti ant sprando ir 
prakalbų, eile straipsnių, i 
parašytų 
draugų, specialiu nušvieti-]bo Dienoj; budavojant ma
mų negrų 'programos su]sinę organizaciją :vadovau- 
speciale atyda delei negrų Įjantis programa kovos už 
masių apsisprendimo teisės,‘ pilną socialę, politinę ireko- 

r organizuotomis diskusijo-|nominę lygybę negrams ir 
■1 mis agrarinės programos už jų apsisprendimo- teisę;

klausimu ir eile populiariš- 
kų brošiūrų svarbesniais 
konvencijos klausimais, 
kreipiant specialę domę į 
ekonominį krizį ir jo per
spektyvas. \

Partija turi \ dabar ener
giškai pritaikyti septintos paniją. Turi būt išvystyta 
konvencijos liniją savo kas-,plačiausias pritaikymas t$c- 
dieniniam darbe, mobilizuo- tikos suvienyto fronto iš 
jant ir organizuojant didė- apačios, pamatiniai remian- 
jančias darbininkų mases į 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gą, besirengiant prie Rug
pjūčio Pirmos, dienos ko
vai prieš karą; organizuo

jant bedarbius į bedarbių 
tarybas ir del nacionalės be- WO'-- **

vadovaujančių darbių demonstracijos Dar-'

gali rasti ant lūpų žymes ta-
bokos, tai jausis nei šiaip, nei 
taip, Bet ji išlipo New Ybr-_
ke- ■ tr

Važiuojant tuo pačiu keliu,' u 
kur vaizdai jau aprašyti, nėra' j/Įl 
ką pridėti. Tiesa, buvom nu- Jū 
siminę, kuomet policistas su- ' S' 
stabdė mūsų busą ir į vežiką Al 
šitaip prabilo: “Tada tu pa<\ m 
bėgai, kaip kriminalistas, r> y: 
palikdamas nei- antrašo, nei 
nieko. ; Policijos ąkyrius pra- (8 
leido apie 15 dolerių tavęs be- 
jieškant. Dabar šitas busasi į 
stovės čia per naktį, pakol tu ! 
neatliksi, kas reikia.” i x

Pasirodė, kad mūsų vežikas, t

Korintturėtiska

Orderiuojant siųskite money 
orderius *

ABERGRIP STROP CO.
2200 Coral St., Philadelphia, Pa.
Britvas išgalandimui siųskit:

ABERGRIP STROP CO. 
5311 Woodland Avenue, 

Philadelphia, Pa.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell __
Kęystone

TELEFONAI:
___________ Oregon 5186
_____________ Main 1417

‘ • i
' * V

■ >. 1

■m-r

IR PASEKMINGĄ VAKARIENĘ 
VARTOKITE

D UON A

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir 5»th St8„ NEW YORK CITY

i i Įsteigta
26 metai

• i

.• ŠEKIT LINDBERG O A/ 4**

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, (or- - 
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardaVČjais it orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba 160-100 j savaitę.' Leidimai įuŽr 
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasčs dieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedeliomis nuo 10-12 Kata 
logas uždyką . • p

intensyviškai plečiant Par
tijos šaknis tarp masių, neturėdamas leidimo, važiavo 
ypatingai didelėse dirbtuvė- ,ka(ia tai sausio mėnesyj ir nuo 
se ir pamatinėse pramonėse-lto laiko buv0 P°11C11OS Jiesko“ se ir pamatinėse pramonėse,. mag, Bet prižadėdamag po. 
budavojant masinę cirkuha- Hcistui atlikti, kas reikalauja- 
ciją del D. Worker; irtrau- ma. liko paleistas.
kiant mases į rinkimų kam-

se ir pamatinėse pramonėse

New Yorkan pribuvom tre
čią valandą subatos ryte.

V

N.
A

DETROIT, MICH.

•^|i

• v}

t

tis dirbtuvėmis.
Į dirbtuves, fabrikus ir 

kasyklas!
Į mases!

1 Del užkariavimo didžiu
mos darbininkų klasės 
letarinei revoliucijai!

pro-

Automobilių Išdirbystės 
Darbininkams

Automobilių išdirbystės dar
bininkų padėtis ląbai prasta. 
Visur darbininkams algos ka
pojamos. Jeigu darbininkai 
išeina j streiką, juos visokiais

1(a 4.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS < t

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuot Krau- - 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai-

1 gio, Skilvio, žarnų ir MėŠlaŽarnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
bigų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėj!- .

J mo‘ Jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
į galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok- 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Aš 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS nOEAST16thST.N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving P1O 

VALANDOS: » A. M. iki 8 P. NedėlioJ » A. M. iki 4 P. M 
. ii ___t. Z.
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šeštadienis, Liepos 12, 1930Puslapis Ketvirtas
*

Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
. Pabėgimo 18 Politinių Kalinių

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

(Tąsa)
<5»

tik jis galėjo, bet mums ne tas rūpėjo.
/ Apie už mėnesio laiko atėjo paliepimas i Mums rūpėjo kaip nors sugalvoti paliuo-

1 mane tuojaus apkalti rekežiais ir išsiųsti į suo^ drg. Leiką. Kadangi tas draugas bu- 
Irkutską iki tolesnio paliepimo Irkutsko vo nu^eistas tik ant 8 metų ir pusę to laiko
viršininkui, čia pat jau buvo ir kopija buvo atbuvęs, tai beveik turėjo teisę gy-
kito teismo sprendimo, ir mano visi rekor- vei}ti ne po sargyba, taip vadinamoje vol- 
dai, kaip didelio nenuoramos ir turinčio 
nepaprastą palinkimą pabėgti. Supranta
dai, kaip didelio nenuoramos ir turinčio na> komanda? kur esant galėjo gyventi 
nepaprastą palinkimą pabėgti. Supranta-j ^U1 ^oiejo, bile tik kiekvieną dieną ateina 
ma, kad viršininkui tų popierų neteko pa-i i Mes tam vyresniam sargui )pasa-

išpUdytas/aš apkaltas’ ’retežiais ir "po 'sar-ijis, kaip tik parvažiuos,’ tuojaus paliuosuo; 
gyba, ir prie pirmos progos būsiu išsiųstas tų drg. Leiką į laisvą “komandą.” Už tai 

------ -- - 'imes jam prižadėjome jo atskaitų nekliudy
ti ir ant toliaus. Mat, tas sargas tuo laiku 
buvo palikęs laikinu viršininku, vietoje tik 
ką nustipusio viršininko. Jis prisiekė mums 
visais dievais ir šventais, kiek tik jis jų 
turėjo, kad kaip tik jis parvažiuos, tai pir- • Y Y T 1 • i ‘ T •

kalinius. Drg. Franc. Kazoke- dalies, geležinkeliai galės T80
Pienei pasakius prakalba* pakelta kainas už gabenimą ” - " ’ “ “ '
perstatė d. A. Gudzinską pa- į.raiikiniĮliJ tk »o
kalbėt, kuris nurodė, kaip trauKiniai^ preKių. * is .to, 
darbininkai persekiojami ir už sako geležinkelių savimn- 
darbininkų klasės reikalus,! kai, jie pasidarys $40,000,'- 
daugiausia darbininkų vadai 000 gryno pelno į metus.
areštuojami ir kankinami ka-' 
Įėjimuose, o vedimui bylų ad
vokatai išplėšia daugybę pini
gų. Todėl kvietė prisidėti 
prie šio darbo. Tam tikslui 

■aukojo J. Gėdminas $3.00; B.
Gedminienė $2.00; jaunave- 
 i Atkočaičiai po $1.00 

v . ($2.00); jaunavedžių motina
žada darbininkams visokių ge- M ieng ir Atkočaitienė po 
rybių, kad tik balsuotų uz jų; $1 0Q - ($2.00); J. Krunąs ir 
statomus kandidatus. Bet kur o Krunjenė po $1,00 ($2.001 
jie buvo iki šiol? Kode! jie!,- Scheneetadv N Y • iš 

1?L!i?l:n.esirŪpin° darbinini% Schenectady, N. Y.’, AJGn’ 
, Idzinskas' $ll.00; iš1 Schenecta- 

Kaip jie_ nesirūpino iki šiol, dy> y., L. Gudzinskas 50c; 
taip nesirūpins ir toliau..Kaip MrsJRatti iš Rochester,
greit rinkimai užsibaigs,, taip y/, $1.00; Mr. ir Mrs. At- 
greit jie savo prižadus užmirš, kočaičiafi iš Richmond' Hill $1; 
nes jiems rūpi kapitalįstų, o Mrs> Atkočaitienė iš! Montello, 
ne darbininkų reikalai.

Tik Komunistų Partija rū- Johnny, Ros/' Atkočaičiai $1; 
pinasi darbininkų reikalais, to-'j. Venckus iš Scotia, N. Y., 
del visų susipratusių darbinin- $1.00; Ę. Kazokevičienė iš

MOOSE, KANADA
Artinantis į Kanados parla

mentą rinkimams, po visą ša
lį važinėja buržuazinių <parti- 
jų agentai ir agituoja darbi-, 
ninkus balsuoti už jų partijų 
statomus kandidatus. Vieni 
žada sutrumpinti darbo dieną, 
nes dar kaip kuriose dirbtuvė
se darbininkai dirba po 12 va
landų į dieną, kiti vėl žada į-i 
vesti apdraudą nuo bedąrbės, i 
jeigu tik jų partijos žmonės 
bus Išrinkti, žodžiu, jie pri-l

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

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

MARGARETA VALINČIUS
Boom 32, Weitzencorn Bldg. • 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

DVI* kjVtj A v • vi •

Nutarimų Rašt .K Jlasikas, R. R. 9, 
Bbx 117' •

J?urtų (Rašt. A. Gąrbanąus^as, 1108 
Elizabeth A Ve., ,

Iždininkas A. Daukšas, 1181 Walk
er Avė ;

Kasos Globėjai: I Medąstavidiųs, 
1262 Front Ave.; < Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

Ligonių Lankytojai: . Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. 1 enft, 718 
Richmond St. \ ,

Trustisai: I. Medustavidi^s, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujuš, A.~Ja- 
saitis.

Revizijos Komisijai A. Senkus, 
K. Petriką, A._ Krasnauskas.

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Salės Parandavotojas A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave. •

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą Utafninką, 
savam name, 1057-63 Ha?nilton Avė.

A»VVv4 V 11 01111111\UA1 V VA Į7V^J1V*- 11V VVHV UV I n - Mj • • fy

matyti. Tuojaus atsakėme, kad paliepimas 1 kėm, kad mes vaišinimų nepaisom, bet kad padėtimi ?

’A A A O v f

atgal į Irkutską, kaip tik atsidarys naviga
cija per upę Šilką. Mūsų specialistas drg. 
Sriubas taip mokėjo pasirašyti už virši
ninką, kad viršininkas ir pats nepažindavo. 

j Taigi ir dabar jis pabuvo už viršininką.
Kaip ten nebūtų, bet matėsi, kad jau eina 

; prie galo ir reikia skubiai rengtis nešti 
’ savo kailį. Mes visgi dabojome kiekvieną 

ateinantį pakietą, ikijąteis mums reikalin
ga pagelba—pinigai ir, svarbiausia, paspor- 

į tų blankos, iš kurių aš, kaipo pasportų spe
cialistas, turėjau padaryti visiems paspor-

♦ tus ir būtinai gauti kur nors ginklų, kad 
mus žvėrys nesudraskytų ir kad turėtume

' su kuo nors reikale atsiginti; Aš gavau 
[ pranešimą nuo p. F. B. iš Vilniaus, kad pi- 
I nigai atėjo ir mūsų pabėgimas buvo nutar- 
’ tas ant 1 d. gegužės, 1912 metų. Mat, ti

kėjomės jau viską turėti ant tos dienos ii? 
pagerbimui darbininkiškos šventės, išsi
mušti kaip tik toje dienoje į laisvę.

Dabar visa svarba buvo gauti ginklus, 
nes atsiųsti jų per paštą negalima. Kad 

i atvežtų kas, nebuvo nė svajonės, nes nuo 
! Lietuvos iki Amūro deširnt_tūkstančių vior- 

stų. Visųpirma mes gavonie šiaųT'taip kin
žalus, gana neblogus, o revolverių niekur 
nebuvo galima gauti, tik pas kalinių sar
gus, o pas juos geruoju nebuvo galima 
gauti. Mes pradėjome lankyti karčiamas,

• kur susirinkdavo iš visų apielinkių sargai 
girtuokliauti, ir kitas nusilakdavo taip, kad

Į visai neatsimindavo, kas su juoių atsitiko. 
‘ Tokiu būdu mes nuginklavome du sargus 
gana laimingai ir turėjome jau du revol
verius ir kulkų. Dabar trūko tik pinigų 
ir pasportų blankų, kitaip buvome gatavi 
keliauti į platųjį laisvą pasaulp. Bet mes 
neužmiršome ir tų dviejų draugų, B. Kra
sausko ir J. Leikos, kurie liko prie darbo 
po sargyba. Proga pasitaikė gera. Mūsų 
virėjas baigė savo laiką ir mums reikėjo 
naujo virėjo. Tuojaus nutarėme rekomen
duoti viršininkui, kad mums duotų už vi- į

Mass.,, 50 c; Stelių, Connie

^•11 1 1* 1 T • tDl.VV, XV <% Z/U K t? V1V1C111 1bmas jo darbas bus pahuosuoti drg. Lei- pareiga balsuoti už Komu- Brooklyn $1.00; viso suaukota 
ką, ir uzsirase tą į^savo knygutę. Tą pa- nistų Partijos statomus kandi- $18.00.
daręs, tuojaus išvažiavo.

Ar jis paliuosavo drg. Leiką ir ar jis 
paspėjo pasprukti, aš ir šiandien nežinau, 
nes už trijų dienų po tam, 21 balandžio, 
mes pirma laiko buvome priversti bėg
ti, pine visai nepaprastų aplinkybių, nesu
laukę nei pinigų, nei pasportų, kurie būti
nai turėjo ateiti prieš 1 gegužės—dieną, 
paskirtą mūsų pabėgimui. Tai įvyko visai 
nelaukiamai ir be ‘jokio prisirengimo.

21 d. balandžio, apie 10 valandą vakare,, 
kada mes buvome ramiai sugulę, atlėkė už
dusęs iš raštinės mūsų draugas, kuris tą 
naktį turėjo daboti raštinę, ir pranešė 
mums, kad atsitiko kas nors labai nepapra
sto, nes buvo atlėkęs į raštinę viršininko pa
gelbininkas Merešinskis, labai susijudinęs, 
ir paklausęs, ar jis Inano, kad visi raštinin
kai dabartiniu laiku randasi namie,—tuo
jaus telefonavo į arčiausią stovyklą, kad 
pribūtų didelė apsauga sargų ir kareivių. 
Mes supratome, kad kokiu nors būdu mū- rj 
sų planas liko atidengtas, o gal kaip nors Glens

datus. Tik tada išnyks bedar
bės ir išnaudojimas, kuomet 

| patys darbininkai, po vadovy- 
’ į be Komunistų Partijos, paims 

galią į savo rankas.
Todėl darbininkų pareiga 

visur ir visuomet remti komu
nistinį judėjimą.

Juozas Bilis.

Vestuvių Dalyvis.
P. S.—Mūsų darbuotojas ir 

rėmėjas drg. J. Gedminas ap
leidžia 'Hudson Falls, N. Y., 
14 liepos ir 16 d. liepos sės 
ant laivo ir vyks į Lietuvą, o 
iš Lietuvos į Rusiją. Aplankęs 
tas šalis, grįš atgal.

HUDSON FALLS, N. Y.
Liepos 4 d. apsiVede Vincas 

Atkočaitis su Viktorija Myro- 
niūte. Šliūbą ėmė civilį, nes 
abudu laisvi nuo religinių prie
tarų ir abudu stoja už darbi
ninkų klasę. Vincas yra 
brooklynietis; apie devyni mė
nesiai dirba Schenectady Gen- 'ciJ? 
erai Electric Co., kaipo drafts- bosį areštuoja 
man;

Pinigai gauti ir perduoti, 
kur skiriami.

“Laisves” Red.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Viską Girdėjusiam, May

nard, Mass. — Koresponden- 
Burdingierius ^burding- 

:” perdaug gry- 
; Viktorija dirba advoka-,nai ^^Mški reikalai, £ ku
mštinėj, kaipo scenografe, 

bu pičuičtB cuuciigiiis, u gcu ivcup iiuio —iš Falls, N. Y. Vincas su .
per mūsų neapsižiūrėjimą prasmuko koks Viktorija susipažino apie de-Je^e , 
1 * - 1 . j r „ v mgnesiai Schenectady lvvkn n*

^snėlioU "nebuvo i Lietuvių , Apšyietos Kliudė, ir gas juos i spenoii neouvo .nuo to Mprąd§jo įaugant .j “apvalys.
- . . v. . r, ?’rai gyventi, ai » jaunavedės motina, Marė1 K. $nij , _v--------- - -----
pakliūti ant amžių į budelių rankas kan-1 Myronienė, progresyvė mote- Pirmiausiai turime pastebėti 
kinimui? Per vieną minutę buvo nutaita iHs, kuri remia darbininkų ju- kad keistą slapyvardį pasirin 
veikti, bet, svarbiausia, mes neturėjome dėjimą ir priklauso Schenec-kote. ....... ’ ’ "
pasportų ir pinigų, kurie bile dieną galėjo tady A.L.D.L.D. 91-moj kuo- mesniu.
ateiti. Aš jau turėjau pasportą, bet kiti r-- -------
draugai neturėjo dar.

Apleidžiame kambarį, kad mūsų neuž
pultų ant vietos; pastatę sargybą, laikome 
.susirinkimą ant gatvės. Ką daryti? Tie 

rėją vieną iš tų draugą. Aš buvau linkęs, i draugai, kurie nejautė sau jokio pavojaus, 
- - - - - - - - “ - - - i nutarė prie tokių prastų aplinkybių nebėg

ti, nes manė, kad mūsų pabėgimas dar la
biau pertikrins viršininką, kad jie nenori 
bėgti, nes jei būtų norėję, tai kartu būtų 
pabėgę. Drg. Sriubas visai nemanė bėgti, 
nes jam už keleto dienų jau baigėsi. “tar
nystė.” Jis nuoširdžiai padėjo mums, kuo 
tik galėjo.

Dabar reikia gauti šiokie tokie pasportai 
dar trim draugam. Raštinėje buvo, dau
gybė pasportų visų sargų, bet jie visi buvo 
atsarginiai kareiviai ir mums tie pasportai 
nelabai tiko, bet pasirinkimo nebuvo. Drau
gai nutarė, kad aš tuojaus bėgčiau į rašti
nę ir parinkčiau pasportų, kurie maždaug 
tiktų amžiui mūsų draugų. Aš atbėgau į 
raštinę, kur mūsų naktinis draugas pasa
kė, kad viršininkas dar du kartus buvo at
bėgęs į raštinę ir rūpinosi, kad sargyba 
taip ilgai neateina. Man reikėjo skubinti, 
nes viršininkas galėjo užklupti berenkant 
pasportus. Nors man reikėjo tik trijų pas
portų, bet del visa ko, aš paspėjau išplėšti 
stipriai prisiūtus prie kitų popierų 6 pas
portus, ir, nepasakęs geram draugui “lik 
sveikas,” išbėgau ant kiemo ir pamačiau 
per gatvę atbėgant viršininką. Man nebu
vo kur dėtis, nes jis bėgo tiesiog į tą kięmą 
ir, žinoma, raštinę. Ant kiemo buvo tam
su. Aš prisiglaudžiau prie tvoros, laiky
damas savo revolverį prirengtą kovai—jei 
jis mane pamatys. Jis prabėgo tik neuž
kabinęs su koja mane. Jis rankoje laikė 
brauningą. Kaip tik jis į raštinę, aš tuo
jaus, kaip greitai kojos nešė, pas draugus 
ir ant greitųjų pasakiau,fką mačiau. Tuo
jaus visi draugai iškrapštė kišenius ir pas 
visus susirado tiktai apie devyni rubliai pi
nigų, Tuos paskutinius grašius įteikė mums 
ir mes, pasibučiavę karštai, leidomės į 10,- 
000 viorstų kelionę, iš kurių 800 viorstų 
reikėjo pereiti per kalnus ir nepereinamus 
miškus, palei Chinijos rubežių, saugojamą 
per caro ištikimus’ Amūro kazokus, į kurių 
nagus mes labiausiai neturėjome noro pa
kliūti. ' , : '

r v r j •

nors pranešimas be mūsų cenzūros apie ivyni 
mane. Laukti toliaus ir 
galima. Klausimas buvo; ar gyventi, ar į 
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mėnesiai Schenectady

riuos “Laisve” nesikiša. Todėl 
neverta nei tą dalyką spaudo- 

, O kad tas viskas 
įvyko pas katalikus, tai kuni
gas juos nuo meiliškų griekų

K. Šriipili, Baltimore, Md.—

ijy Adresai, Kurios

APLA CENTRO KOMITETO 
; ( ANTRAŠAI

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

Vice-Pirmininkas—K. STASINSKAS, 
Box 655, Ne< Kensington, Pa.

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

Iždininkas—K. URMONAS,
<87 Norwich Ave., West View, Ps

Globėjai:
G. URBONAS.

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

8012 Bremen Ave., Brentwood, Pa.
J. URBONAS,

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

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR 
ANTRAŠAI

Pa.

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

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

4— J. Pacauskas, 539
Shenandoah, Pa.

5.—V. Labutis, 121
McAdoo, Pa. 

6—M. E. Custerienė,
Cleveland, Ohio.

7— J. IX Sliekas, 
Brentwood, Pa.

8— W. Stačinskas,
Pittsburgh, Pa.

9— K. StaSinskas, P.
Kensington, Pa.

t. __
Heights. Ill.

11— J. Barskietis,
Pa.

12— J. Kinderis, -
Ambridge, Pa.

18—Wm. Qrban, R.
Landing, Pa. 

14—Geo. Urbonas,
■ Braddock, Pa.

■15—P. Kavaliauskas,
Aliquippa, Pa. 

17—K. Lfevinc, 242
Turtle Creek, Pa. 

io—j. z... _______
20—A. Bptyriiis, Box 287, Burgettstown, Pe 
22—P. Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth

N. " 
24—P. 
26-k:

Arlington

Monroe

Wheelock

Elroy

st.

st.

Rd.

Ave

w.

E.

926

3121

2310 Sarah St., S. S

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

10— J. Albauskls, 1100 Union Avė., Chicag- 
Heights, III.

11— J. Barskietis, P. O.

439

. F.

Ave

Rice

St

Box 441, Courtnev 

Maplewood 

D. No. 42,

434 Library 

800 Todd St., 

Penn Ave., Exten 

Preikšą, Box 201, Minden, W. Va.

LCvinc,

FEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ # 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

' ILLINOIS ‘ { ;
1 ’ Valdyba ,1930' Metams1 į *

Pirm. A. Matusevidia, 1003—25th St 
Vice-»Pirm.' K. Juška,; 325—4thAve. 
Protokolų Sekr. A. Trppkus, 349—

10th Št ‘ t.'. \ '
Fin. Sekr. K. Shimkus, 1Š5—S^th St
Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė.'“ 

Visi Moline, III.
Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th 

St. and 5th Avė., Moline, III.; 
M. Jonaitis, 215—17th Ave., East 
Moline, III.; Maršalka J. Kairia, 

2435—83rd St, Moline, III.

OIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Urmininkas K. Maziliauskas,
« 598 Aye. A.

/ice Pirmininkas A. Bodis,
68 W. 40 St.

Protokolo Sek. P. Janiūnas, ,
128 W. 49th 84

Finansų Sek. A. Arasimavičiua, ~
625 Boulevard

Iždininkas F. bukaitis,
830 Broadway

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

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis, .
848 Avė. <į.

Maršalka L. Rimša, .
167 W. 20 St.

kad paimti drg. Leiką, o drg. Sriubas bū
tinai norėjo Krasausko, nes jis kartu su 
jais sėdėjo ilgą laiką ir tvirtino, kad drg. 
Krasauskas bus naudipgesnis ant laisvės. 
Taip jis ir paėmė viršų, ir mes sutikome 
ant drg. Krasausko.

Tuojaus drg. Sriubas parašė paliepimą 
drg. Krasausko viršininkui, kad jį tuojaus 
išsiųstų į mūsų raštinę. Dabar tik reikėjo 
gauti sutikimą ir parašą viršininko. Dip
lomatu buvau paskirtas aš» Nuėjau pas 
viršininką, perstačiau jam dalyką ir .pasa
kiau, kad mes visi savo kailiais užtikrina
me, kad jis nepabėgs. Viršininkas paga- 
liaus sutiko ir tuojaus drg. Sriubas pakišo 
jam popierį, ant kurio jis ir pasirašė. Po- 
pierį tuojaus išsiuntėme su specialiu pa
siuntiniu ir ant rytojaus drg. Krasauskas 
jau buvo pas mus, mūsų virtuvėje už virė
ją delei raštininkų. Virėjas jis, matomai, 
buvo neblogas, nes košė virė visoje rašti
nėje ant viršininko sprando... Viršininkas 
f if "buvo labai patenkintas mano ir drg. 

riubo darbu raštinėje. Darbo buvo galy
be, tai prašė mūsų, kad mes dirbtume po 
porą valandų viršlaikio. Mes sutikome, ir 
už tai ant velykų jis mums abiems nupir
ko po neblogą siūtą. Už savaitės po to ap
dovanojimo jau tas siūtas traukė linkui 
Lietuvos.

Dabar dar reikia kaip nors gelbėti drg. 
Leiką; kuris vis dar buvo po sargyba ir 
sunkiai dirbo. Proga ir čia pasitaikė. Pri
buvo į musu raštinę jo stoties vyresnis sar
gas N. Dubini įas ir atvežė mėnesinę at
skaitą. Aš, peržiūrėjęs tą atskaitą, pasa
kiau jam, kad kai pertikrinsiu, tai atiduo
siu viršininkui ant užtikrinimo ir patvirti
nimo. Ir pasivedęs jį į šalį pasakiau: ‘‘Ka
žin kaip bus su ta atskaita, ar ne perdąug 
kailinių ten yra?” Jis atsakė, kad jis nori 
su manim pakalbėti ir kad, užbaigus darbą 
raštinėje, aš ateičiau su keletu draugų į 
valgy klą-karčiam ą.

Nuėjome tenai—aš, drg. Šriubas ir dar 
pora draugų. Jis pradėjo mus vaišinti, kuo

įvardį pasirin- 
■ Turite jį pakeisti tinka- 

, Antras dalykas, tai 
Ipoj, surengė šaunias vestuves, korespondenciją “Pranešimas 
Buvo sukviesti iš abiejų pusių Baltimorės kriaučiams” negali- 
gentys; buvo ’ prašyti, ir Gu- 
dzinskai iš Sęhęnectądy.

Susėdus už stalo svečiams, 
prie skanių valgių ir gėrimų, 
dd. seserys, t. y., Kazokevičie- 
nė ir Atkočaitienė, jaunave
džio motina ir teta, paprašė 
svečių, kad sušelpt politinius

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789

Powersdale

41 Eckert

E. Mahanoy

Ave.
* St.

Ave

me sunaudoti. Pradžioje jos 
rašote, kad kriaučiai apsisau
gotų''"nuo atvykstančių orga
nizatorių, kurie nori visus 
kriaučius suorganizuoti į Am- 
algameitų uniją, o pabaigoje 
agituojate, kad visgi rašytųsi. 
Tokią taktiką negalima varto
ti. Jeigu mes nusistatę prieš 
tokią uniją, tai negalima nei 
darbininkų agituoti, ^kad 

!jos priklausytų.
prie

Milžiniški Pelnai 
Geležinkeliu Kompanijom

WASHINGTON.— Tarp- 
valstijinė komercinė komi
sija padarė patvarkymus, 
kuriais einant, su lapkričio 
1 d., visi šiaur-vakarines

Sodelkls, 1824 
Youngstown. Ohio. . 

Delinikalciūtė, 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambrauskas, 224 
v Girardville, Pa.

27— Motiejus Batutls, Box 24, Wilsonville 
m.

30—J. Leonaitis, 107 N. 
Benton, UI.

32— K. Bakanauskas, 677 
Eastoh, Pa.

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

34— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton, 
3o— K. Bagdonas, 114 N. Vine St.,

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

Harrisburg, III.
37— L. Aiman, Box 568,
38— F. ’ Šiaučiulis, 304 E. 6tfc St., W 

Frankfort, III.
39— J. Willumat, 417 N. Morrison Ave. 

Collinsville, III.
40— Ig. Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akror 

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

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

46— J. Petrauskas, Box 118, Blanford, Ind
47— J. Vaitklavičius, 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn^ N. Y.
50— M. Ur moi 

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

Wilkes-Barre, Pa. 
Chicago, HI;

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

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

55— T. Sopatą, 1180 Sycamore St., 
Washington, Pa.

Duquoin

Bushkill

Scribner

st.

St.

Ave.

, HI

st.So.

Castle Shannon

E. 6tfc St,

N. Morrison

8768 
p. o.

46 Ten

UriĮnoniūtž, 37 Norvich 

8414 S.

Addison

Box

Eyck

Ave.,

Auburn 
307 Plymouth

Ave

24»

St

Wet>

Ave ' 
Ave.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

□ark PI.
Prot. Rašt. B. Barkauskis, 255 

Pine St. • :
Fin. Rašt. A. Grigutis, 2122. In

rails Ave., Linden, N. J. 1
Iždininkas V. Paulauskas, 228 

□ark PI. *
Iždo Globėjai: D. Kalne^ienS, 14#

1. Park St.,-'J. KrakaUskas, 3w 
First St.

Organo Rašt. J. Kenktus, 201 E. 
Vestfield Avė., Roąelte Park, N. J.

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad- 
vay.

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė- 
tesio antrą ketvergą, po No. 269- 
571 Second St.

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

J. Liubertas, 4177 . Ashland■’irm.
Avė.

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

'Jutarimų raštininkas V. J. GenU* 
taųskas, 1946 Sharon Ave.

"urtų rašt. J. Overaitis, 4689 Bran
don Ave. \ , . ;

ždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.
Guntariene. >,>

ždo globėjąi: E. VegelieąJ ir O.
Draugijos susirinkimai atsibCUia į 

as ketvirtą nedėldienį kiekvieno Ar 
rienesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St.-* 
r Dix Avė., 3 vai. po pietų.

IETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
iRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
’irmininkas P. Krikšdius, 236 Park 
Terrace.

Pirmininko pagelb. O. Giraitienč, 481 
Summit St.

Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 
481 Hudson St.

Pin. Rašt. A. GiraičiūtS, 481 Sum
mit St. ■ .

.ždininkas A. Klimas, 36 Russell St 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

>481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna- kas antrą kiet- 
/ergą kiekvięno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.’ * ' : :

NEWARK, N. J. NEWARK, N. J.

PUIKIAUSIASPIKNIKAS
MASS

Nedelioj, 13 Liepos-J ui y J 930
BERKELEY HEIGHTS, N. J.

Bus Įvairiausių Žaislų, Sporto, Skanių Užkandžių ir t. t.

Įžanga ir Nuvažiavimas ir Parvažiavimas tik 75c

(Toliaus bus)

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

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

— Rengia —
TARPTAUTINIS DARBININKŲ „APSIGYNIMAS

Visi lietuviai darbininkai dalyvąukit. f
Kviečia' Rengėjai.

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

• Valdybos Adresai: __ ___ ,
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn-Finansą sfekr. J, 

er Avė.

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

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

jUstupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta 
rimų Raštininkas J. Stripinis, 45 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkat 
K. Verislauskas, 12 Andover St.; Li 
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 711 
North Montello St; Kasieriųs D. Pa 
go jis, 7o Intervale St; Kasos Glo 
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St 
M.. Yazukevičia, 153 Ames St; r 
Krušas, 99 Arthur-St; Maršalka F 
Saulėnas, 26 Faxon St. Visi i? 
Montello, Mass.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, 

Valdyba:.
Pirm. V. Gelu&vičius, 51 Glendab 

St.
Vicė-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxor 

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

Ave.
Iždininkas T, Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162 

Melrose St.
S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.
D. Vetkauskag, 83 Andover St.

Maršalka J. Rjlipauskis, 19 Ames 
St. Visi Mohtello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą seredą 

kiekvieno mėnesio.

MOTERŲ PAšELPINfi DRAUGYS- 
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS. M 

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė. 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagfelbininkft O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkS T. Zizen, 673 N. Main St,: 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 86 
Lansdowne St; Iždininkė M. Klima
vičienė, 81 Clarence St: Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 786 N. MonteUo 
St., M. Dobienė, 221 Ames St; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St: Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St; 
Maršalka J. Šimanskienė) 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

PITTSBURGHO IR APĮĘLINKRS 
PRIEšFAšISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS ,
Pirmininkas F. Rogers, 812 Oregon 

St., - Pittsburgh,»1 Pa.
Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas,

8121 Elrsy Ave., Brentwood, Pitts
burgh, Pa. J •r

Sekretorė A. K. SliekienS, 8121 El
roy Ave., Brentwqod, Pittsburgh, 
Pa.

Iždininkas J. .Mil 
ward Ave., M

M r'

. AT 
aflv
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1

PLATINKITE “T A TS VŲ*iro, Kuomet .Jurgis ueguzis is- 
tikrenybėje buvo vė sisuko koją. Jis apkapojo al-| 
Keleivio’ ap'artmenti- gas s'avo vergams. Sako, kad !

būti darbininkų klases priesa- : i i

ATSAKYKITE Į ŠIUOS KLAUSIMUS
1.

D. M. Šolomskas.

MONTREAL, KANADA 2.

pavadino DAR0 BENDRĄ KONFE-
6nežinau RENCIJĄ

6.

11.

miestus;« V; LUKOŠEVIČIA, Savininkas.
i

Centras, kad jis susidėtų ir
1

paraše r. mizara

Išleido Dienraštis “Laisve”

<

J

bernu šunybes

pų valdybų, bet ir visų A.L.D. 
L.D. apskričių nors sekretorių

IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininke, 46 Ten Eyck Street,. Brooklyn, N. Y.

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
x platinkite tarp parapijonų.

8.
9.

10.

So. Bostono airiai nieko apie 
. Jiems yra'

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”

4.
K

prašymas iš apskričių informa
cijų apie A.L.D.L.D. kuopas, 
yra ne tam, kad tik taip ra
šyti, bet jis rašo ir prašo tam, 
kad Centro Komitetas • jį in-

riai, suprantame, į veikliau
sius draugus kiekviename ap
skrityje, iki šiol pasilikęs be

tokius “darbuoto- 
kurie apsiima dirbti ir 

vadina “vrediteli”

Kiekvienas A.L.D.L.D. na

MEXICO CiyY.— Grei
tu laiku Meksikos ir J. V. 
specialiai nuskirtos komisi
jos susirinks čionai ir ap
svarstys visą eilę klausimų

.* Platintojams, kurie ims nemažiau 10 kdpijų, duosime po 
10 centų už kopiją. Kurie kartu su užsakymais prisius 
ir mokesti, tien. nerokuosime persiuntimo kaštų. Būkite 
ekonomiški, siųskite užmokestį kartu su užsakymais.

mūsų (iraųgus ir drauges per
daug apsileidimo, perdaug ne
paisymo, perdaug neatsako- 
mingumo
perdaug oportunizmo,

dabar koks “liucipieras” bai
siai pakenkė “K/’ ir todėl ne
galįs mSokėti gerų algų, i “K:” 
visuomet mokėdavo mažiau

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. .■

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

ir kitais žodžiais 
kurį 

; reikia išvalyti. Aš nesakau.

Iš d. Ig. Bečio raporto 
visai gerai 
narių mo- 

atsiliepia 
jog bedar-

Kaip Amalgameitų Unijos Va
dai Veda Streikus

Jau buvo “Laisvėje” rašyta, 
kad nežmoniškos sąlygos, ko-

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NA, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS:

SO. BOSTON, MASS.

' “Keleivio” numeryj 
(Stanley Michelsonas,

kada gautas atsaky- kiama ir kas reikia veikti, bei uniją,’buvo pasiūlyta, kaip ga- 
. . > kad kur ir kokia pagelba reikalin-jįmą greičiau1 jieškoti, kur no-

Kontrolo ir patikrinimas tu- 
Porą ri eiti iš viršaus ir iš apačios.

| Tai štai kaip 'Amalgameitų 
w ------ Kiekvienas unijos vadąi veda streikus. Iš

tnarys,' kuris yra’ ąpsiėtaęfe; Vid- šito jū^pasieBin^oį. aiškiai ma- 
; nokiąs ar kitokias pareigas ei-ltoma, kam! jie tarnauja, o jų 
f i Hc ioc biri ofliVH Irnn _ A _ irL: A

27, 
Kelei- 

Ir šiuom kartu d. Ig. Bečio vio” redaktorius, užsipuola ant
_______________ -v _________i_____ • _____ (i'r _____ _________________________________________ ..v la

sų spaudoje apie A.L.D.L.D.,
Šis draugo Bečio atsikreipi-; jeigu jis. nenori vilktis, uOdego- 

mas į apskričius, tai yra aps-h’e, jeigu jis nori Žinoti, kas 
kričių valdybas, kitais žo- dedasi organizacijoje ir kas 
džiais; 'kaip mes, centro na-įveikiama.

Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 1 

j Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia vė- !

. . ._ . . 'stą darbininkų pasiryžimą ko-priguli prie kurio apskričio, D. nariai, jūsų pareiga sukon- voli> šok[) darbdaviui j pagel. 
bą. Baigiantis žiemos sezo-

*•»>„*

* g 3.

ŠALIN APSILEIDIMAS!

Kiek laiko atgal A.L.D.L.D.
Centro Komitetu laike Posęt | atsakym0( iškelia štai ką. Pas 

pasirodė, kad ne 
yra su A.L.D.L.D. 
kestimis. Tiesa, 
kiek bedarbės, bet 
biai paJiuosuojami nuo mokės-1 
čių tai tas klausimas lengvai įad‘tuos“baugus’išvaiyti!"bet

\ išrišamas.
r Centras padėtį nuosekliai 

apsvarstė. N.utarė, kad sekre
torius Beeis daugiau teiktų ži
nių per spaudą. Sekretorius 
atsikreipė pirmiausiai pas vi
sus A.L.D.L.D. apskričius, pra
šydamas, kad jų raštininkai su
rašytų kuopų numerius ir mie
stų vardus, kurios priguli prie 

* kurio apskričio ir pratiestų 
Centrui, taipgi kiek užsimokė
jusių- buvo pereitais metais ir 
kiek dabar.

Mokestis, suprantama, su
randa geriausiai patsai centro 
raštininkas, kaip yra su kiek
viena kuopa. F 
mus nebuvo sutvarkyta, 
Centre nebuvo žinoma, 
kuopa prie kurio apskričio pri-Į

Puslapis Penatas

Kas neskaito mūsų spaudoje 
žinias, jis yra velkantis Uode
goje judėjimo, nepaisant, ko
kią vietą jis užimtų. Ir nau-j 
dingas organizacijai negali! 
būti.

sai nepaliečia.
Jeigu mūsų atsakomingose 

vietose sėdinti draugai ir ant 
, . A . . įtoliaus taip “darbuosis,” taitą nepaisymą, neatsakomingu- ne tik a.l.d.l.d. neaugs bet 
mą reikia nusveisti su geleži-!si| ng nepaisant,, draugai, 
mu brusiu, jeigu mes porijne koM jfls centr.} tul.gtun)et. 
būti daibimnkų k ases pnesa- ncs įjrganjzacjjos bujojimas ir 
kyje, jeigu mes tiki ai, .įimtai įaugįm^\)^jgub ne nU0 pavje_ 
norime auklėti klasinę ir kul-.njy j0S] narįų bet puo,viso ak- 
turinę lietuvių darbininkų or-,. '
gamzaciją A.L.D’L.D.! \ ry

Drg. Bėčio atsišaukimas į i 
apskričių komitetus, pasilikęs! 
be atsakymo, parodo, kad ar-| 
ba I apskričių komitetų nariai 
ir ypatingai sekretoriai, ne
skaitė (ir gal būt visada ne
skaito A.L.D.L.D. Centro pra
nešimus) ir nežino, ko centras 
per savo raštininką reikalavo,. • v • - C L utį V V A CV0 v 1 11A1 i IV C L A ClllCLl CL V Vj

’ sl° pąs arba jie skaitė ir tik ranka nu- 
sutvarkyta, n mojo—nepaisymo ir neatsa- 

’. zino1maj. kuri1komybės liga serga.
guh\. O tas būtinai reikalin- Dabar kaip pataisyti? Pir- 
ga. Nes“'Kada centro sekreto- uioje vietoje' apskričių valdi- i 

wrius žinos antrašus ne tik kuo- ninkai turi patys kuo greičiau-

“Laisvės” reporterio už tai, 
kad jis papasakojo apie 4 
bačkutes, kurias policija išsi
vežė iš “Keleivio” spaustuvės, 
žinoma tai, kad “L.” arba 

struktavo tą. daryti, nes tas or-į “V.” reporteris neturėjo “ypa- 
ganizącijos labui reikalinga. O tiško pasikalbėjimo” su Mi- 
apskričių. sekretoriai tyli, tar- j chelsonu, iš kurio kampo mė- 
,tum kad čia reikalas juos vi-! nulio ašaros buvo išvežtos. 

Bet štai kaip p. Michelsonas 
žmones myli šmeižti, vadinda
mas: “L.” reporterį šmeižiku, 
o pats tokiu yra.

Sako, 
kaip: “ 
liianie building'e gyvena 8 šei
mynos įvairių tautų žmonių. 
Gyvena ir- viena airių bolševi
kų šeimyna. Pasirodo, kad ir 
to airio bolševiko, kuris gyve
na ‘K.’ buildinge, būta mūn- 
šaihierio.”

Jūsų reporteris turėjo pasi
kalbėjimą su tuom airiu kas 
link bolševizmo. Airys net nu
sigando, kuomet jūsų reporte
ris, juokų formoje, ] 
jį ( bolševiku. Airys sako, 
niekados nebuvau ir, . ...........

i vienakiose darbininkai priversti bu-,nej vieną airį bolševiką savo 
vo dirbti Hyde Park siuvyklo- apielinkčje. Kas gali tikėti 
je, išvedė ir neorganizuotus | pOnui Michelsonui, kad South 
darbininkus iš kantrybės ir jie Bostono airys bus bolševikas? 
buvo pasiryžę kovot su bosais - 
už pagerinimą savo būvio iki bolševizmą nežino, 
laimėjimui.

Bet deja. Amalgameitų 
unijos vadai, pamatę nepapęa-

šiai pranešti, Bečiui, kokios 
kuopos priguli prie jų apskri- 

ir kada jis žinos,kurios kuoposičių. Antra, draugai, A.L.D.L. 
— "O ■. — X — —     -------  z | ~ ~ v

tai centro sekretorius, matyda- troliuoti ir. suvaldyti savo ap- 
mas, kurios kuopos reikalai nė- skričių viršininkus. , Jiekvię- ir"kaip“jau samp'alai’'bu- 
. . _ 1  • 1 _ • ' A t Z> 1/11 A VI A 1 A Z"* W 4- 1 t n 1 p/ll Al L

? vo .pagaminti kitam sezonui, 
’ išvedė’ darbininkus į streiką, • l . . .

kncio komiteto narį (jeigu binil)kai pl.ieštaravt> tam, re- 
tokis kuopoje yra) ar jie jau.mjantis stu laiku> arba va. 
išpildė Centro komiteto reika- djnamu s1fiku Bet Ama,ga. 
lavimą? Antra, jeigu kuopo-jmei unijos vadai ne isg . 
jo nėra apskričio komiteto, tai n ; darbininkų. pl.iežtal-a- 
kunna turi inst.ruktnnti snvni . .V1 . , j , -i IVimų, neva aiškino, kad laike i 

sieko jiem patogiau suorgani-. 
z u oi
mažiau duoda dirbti),, var 
vo darbą. Ir« štūi, per visą 
taip vadinamą sieko laiką ra
gindavo darbininkus laikytis.

Bet, atėjus vasaros sezonui, 
atvažiavo ponas šlosbergas, 
generalis sekretorius iš centro,1 
ir pašaukęs bosą (ar bosas 
jį?) į vieną iš didžiausių vieš-, 
bučių, nepasitaręs su darbinin
kais, susitaiko ant niekam ne
žinomų sąlygų (žinoma, nau-1 
dingų šlosbergui ir darbda-' 
viui). O numalšinimui nepasi-' 
tenkinimo suviltų darbininkų,. 
pasiryžusių kovoti, buvo pra-j 
nešta, kad streiką neva laimė-, 
jo—“sąlygos bus praneštos vė-!

o dabar liepė grįžti į i

ra kaip reikia, apie tai pra-;noje kuopoje ant būsim'o susi- 
neš apskričio sekretoriui, kai- rinkimo kiekvienas narys turi. ,§ycdg. darbininkus į stl.eiką> 
po artimiausiam prie tos kuo- PilĄą teisę paklausti pas> aps-' tuomet visi susipratę dar- 
pos veiklesniam draugui ir 
apskričio sekretorius, su ap
skričio komiteto pagelba, rei
kalus ant vietos pataisys ir su
žiūrės visas kuopas, prie jo 
prigulinčias. Kur yra reikalin
ga pagelba, ten apskričio pa
reiga pribūti su ja.

kuopa turi instruktuoti savo 
raštininką surasti apskričio ko- 

įmitetą.ir instruktuoti apskričio 
j|. Na, pažiūrėkim, kaip daly- komitetą, kad jis turi centrui 
ftkai eina. .Draugas BeČi^ pa-Įsuteikt reikalingas žinias.

rašė jau apie mėnuo laiko at
gal tą savo prašymą.

įkartų pakartojo. Na, ir kas?! Apskričiai turi daugiau dirbti. 
Ogi balsas girioje! Iš pusant-’Centras turi žinoti, kas veikia- 
ro desėtko apskričių iki šiol ma apskrityj, ir kuopos taipgi 
atsiliepė viso labo du. O kur turi žinoti. Apskritis turi ži- 
kiti? Kodėl tyli? Ar sekre- noti, kas veikiama centre ir 
toriai apskričių nei tiek jau ne-'kuopose, žodžiu,' mes visi tu
zino, kad nežino nei kokios -nm žinoti, ką dirbame ir kas 
kuopos (jų numeriai) ir ko-keikia dirbti. Gi dabartinė 

padėtis, kaip girioje klaidžio
jimas: centras nežino, kas da
rosi su apskričiais, kuopos taip 
pat; apskričiai nežino, kas 
darosi su jų kuopomis.

svetimas daiktaš bolševizrtias. 
Jie yra pertamsūs būti arba 
suprasti bolševikiškus princi
pus. Tai būt stebuklas, jeigu 
iš jų atsirastų nors vienas bol
ševikas. ypatingai iš So. Bos
tono. “K.” artimi draugai 
dabar juokus krečia iš Michel- 
sono. Sako, galėjo bėdą su
versti ant kokių turkų arba 
grekų, tai būt buvę tinkamiau, 
nes airius pavadinti bolševi
kais, tai yra klaida. Visokių į 
juokų gali dabar girdėti tar
po So. Bostono lietuviu apie 
“K.” red.

Taipgi justi šis korespon
dentas turi' daug žinių, kad i 
diktatorius Michelsonas pada-! 
re naują diktatūrą nuo to lai- į 
ko, kuomet .Jurgis Gegužis iš-

isąyo darbiimukapis, negu ?kiti,l 
' laikraščiai, bet dabar nemokės Į 
nei tiek, kad galėtų žmonės’ 
pragyventi. Daugiau apie tai' 
parašysiu kitą kartą.

J. Babravičonis.

! • I

ti (nes tuomet darbdaviai! zam ^ storus ir stubas, visoj aplmkęi Brookly- 
žiau duoda dirbti), vare sa- 1 Į no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus Fj!

kiuose miestuose tos kuopos 
yra? žino, bet nepaiso, o gal 
ant tiek jau “apsišvietė,” ant 
tiek “nuprogresavo,” kad nei 
A.L.D.L.D. centro raštininko 
pranešimo neskaito?! Kuri Draugai, klaidų mes pada- j- 
gali būti apskričių sekretorių rom, bet čia jau ne klaida, o įįau> 
pasiteisinimas? Juj< kiekvie- apsileidimas ir nepaisymas! Ir darba.

Bet koks darbininkų buvo j 
;, kad beveik 

pusė jų buvo nepriimta, nes 
per 3 mėnesius streiko arba, 
tiesiau sakant, sieko, bosai tu
rėjo laiko išlavint streiklaužius 
bei sujieškoti pigesnius. To
dėl buvo priimti tik tie,, be 
kurių bosai, negalėjo apsieiti, 
bei^įįne pasirodę tinkamesni 
ištiaudojimuL Ogi nepriim
tiems į darbą ir kreipiantis į

pasiteisinimas?
nas apskričio sekretorius ga-*kuo ilgiau mes tokius dalykus 
Įėjo dengvai padaryti. Para-'tylėsim, tuo ilgiau mes nebū- nusistebėjimas 
šyti laišką, surašant kuopų nu- sim panašūs į tikrus darbinin-į 
merius ir miestus, kur jos yra, kų klasės pirmeilinius narius.
ir paprašyti, kad Beeis sugrą
žintų sužymėjęs, kiek kiekvie- iš geriausių narių, jis negali 
na kuopa turėjo narių 1929 organizaciją pakelti be apsk
ūri. ir kiek yra pasimokėjus už ričių komitetų, be kuopų val- 
1930. Tokį atsakymą apskri-’dybų ir be visų A.L.D.L.D. ak- 
čio sekretorius gavęs žinotų, tyvo narių! Tik visi dirbdami, 
kaip jo apskrityje stovi kuo- tik vieni kitiems suteikdami 
pos. Štai, pavyzdžiui, VI ap- žinias, kas nuveikta, kas vei- 
skričio, I 
mas nuo Bečio, pasirodė, 1
iš 15 kuopų, trys kuopos p ra- ga, mes visi išlaikysime A.L.D,. ri darbo, nes unija jiems ilgai 
džioje birželio nebuvo mokė- L. D. ant reikalingos aukštu- pašalpos mokėti negalės,, , 
jusios į A.L.D.L.D. Centrą nei mos. ,Visų pareiga dirbti oti-| Taį gyj kaip'Amalgameitų 
pžj'Vifeną^narį. Padaryta žings- ganizacijos labui.
hiai’, kad> tas kuopas sužiūrė-, juk ___ r r

kiekvieno apskričio komite- ti, jis jas turi atlikti kuo tei- toks pąšięfgirnUis1 nė Ritimas ir 
tas,' o ypatingai apskričio sę-tingiausiai, kuo geriausiai. So- ne paskutinis.
.kretorius, turi žinoti, kaip rei-. vietų Socialistinių Respublikų1 
kalai su kuopomis, kurios pri- Sąjungoje 
guli prie to apskričio. Jis ir jus, 
per jį visas komitetas apskri- neatlieka, 
čio turi žinoti, kaip yra rei-( (kliudytojai) ir ne tik kriti-

• kalai kiekvienoje kuopoje ir kuoja, bet didesnius “vredite- 
kolonijoje, ir kur kas reikia liūs” net teisia. Ir tik todėl, 
daryti. Jeigu apskričių komi-i kad ten viskas sužiūrima ir 
tetai yra tik užėmę tas augš- j kontroliuojama, mušama Jau
tas vietas, jeigu jie nei tiek-kan kiekvienas apsireiškimas 
nesirūpina, kad per kuopas ir nepaisymo ir apsileidimo, jau 
iš kitos pusės per Centro ko- veik 13 metų, kaip ten viešpa- 
miteto raštininką sužinot, kaip tauja proletariato galia, 
kuopose yra reikalai, tai tie
siai, draugai, jums pasakau, j rys, o jau ypatingai kuopų iti 
kąd jūs esate ne savo vietoje, apskričių viršininkai, būtinai 
kad jūs esate neverti turėti tas turi perskaityti, kas telpa mū- 
vietas.

Todėl kiekvienas siuvėjas 
turi suprasti, kad vienintelė 
išeitis kovos laimėjimui, tai 
dėtis į kairiąją adatos uniją, 
kurioje vadovauja patys dar
bininkai ir kuri tikrai kovoja 
už darbininkų klasės rėįkaĮus.

Kalbėjęs su ‘Stręikieriais.

KOMUNISTAI VEIKIA j 
TARPE MAINJERIl,' į

TĘRte HAUjrE, Ind.— i 
fiowiso mairiieriii kompą- i 
ničnps unijos d'ištriktas vie- j 
nuoliktas skelbia, kad ko- t 
munistąi smarkiai veikia ? 
tarpe mainierių Bicknell, I 
Ind., išrodinedami Lewiso A

apie tvarką ant Meksikos- 
Jungtinių K Valstijų rube- 
žiausi

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Moftgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

¥

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn/ N. Y. Phone stagg 9645

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

Knygelė, nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme
niškai aprašyta Maldęno stebuklas, jo istorija if vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus, Santos 

' “paną įVIąriją,” etc. Be to, surašyta visa( eilė įvai
rių net* švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy- 

. dbmą,” stebuklai atlikinėjama.
Knygelęj “Ar Stebuklai Pagydo?” taip jau surink

ta visa eilė faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grabų^šventuosius ir stebuklinguosius, kurių lavonai 
“niekad nėkirmijo ir nėpuvo.” žodžiu tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsą.

■ 64 Puslapių, Kaina 15 centų

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

Ar Jūs' naudojate Grape Juice (vynuogių sul i > • • ! ' ' - ' i
tlS) ? ................ . ...........
Kaip'jūs naudojate jas?

Tiesioginiai ..............
Išsunktas..........-..................
Su Ginger Ale......................

Del Pusryčių ...........................
Vaisių Sultis ......................
Kada Sergu..........................

Kaip dažnai naudojate?..........
Kada vėliausia pirkote bonką?
Ar Jūs žinojote, kad jos naudojamos pusryčiams, kai
po vaisių sultys ?.............. ................
Kokia kaina uz puskvortę (pints) ?
Kokio gatunko Jūs vartojate?........
Kodėl ? ........................ ......................
Jei Jūs ntfvartojate, tai kodėl?-. . . .
Kodėl Jūs neperkate jos dažniau?.

Kaina ? .........................................
Nemėgstate ? ...............................

*
Negeriate jų?............-................
Nedaug būdų jas vartoti?..........
Nusibodo? ........ ..........................

Ar Jūs norėtumėt plačiau žinoti apie naudingumą 
Grape Juice (vynuogių sulčių) žmogaus sveikatai?. . ‘ 
................Ar būtų Jums interesingas mokslinis svorio
kontroliavimo surašąs ?....- !....... •...................   i. .. Į..

Iškirpę šį skelbimą ir atsakę į klausimus, siųskite .se
kančiu adresu:

DEPARTMENT L
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Ncprigulmingas Kliubas, 

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

Todėl Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose) 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalauk^ 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinčjam per paštą. Ad
resuok it:

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

ne tik Brooklyne,

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
z67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y-

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaūs priešas ?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet jr į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią < 
Ameriką pagarsėjusius . , S

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už. 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am-., 
žino priešo! ,’ ,..

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Atmw) 
MASPETH, L. U N. Y. 
Telephone, Juniper 9716

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonikh 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody* 
mais, kaip vartoti.

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

No

Miestas

Street or Avenue

Statė------------



. Puslapis šeštas ’ ' LAISVE

VIETOS ŽINIOS,
Šiandien, Visi Kriaušiai, | 
Į, Demonstraciją, Union 
Square, New Yorke!

Adatos Darbininkų Indust
rinė Unija šaukia visus kriau- 
Čius į dirbančių ir bedarbių 
demonstraciją, kuri įvyksta 
šiandien, liepos 12 d., Union 
Square, prie 15-tos gatvės. 
New Yorke; pradžia 11-tą vai. 
dieną.

Demonstracija yra mobili
zavimui kovos už 7-nių valan
dų darbo dieną, 5-kių dienų 
darbo savaitę, prieš uždarbių 
kapojitnus, prieš skubinimo 
isistemą darbavietėse ir prieš 
bedarbę.

Antradienį gv liepos 15 d., 
:6-tą vai. vakare, bus ’masinis 
kriaučių mitingas Cooper 
Union svetainėje, New Yorke. 
Kalbės Louis Hyman 
apie opiausius reikalus drabu 
žiu pramonės darbininkų.

[Visi Būkite Forest
Parke Rytoj

Ateities
Draugijėlė 
važiavimą, 
(July) 13

Bus daili 
Aido Choras 
žaidimų 
gėrimų.

Kviečiame visus.
Komisija.

Krisdamas Motoras
Užmušė Darbininką

9-nių tonų sunkumo elektri- 
kinis motoras, krisdamas 26 
lubas žemyn, statomame Nel
son Tower name, 450 Seventh

ti. Kompanija atsigriebė $100,- 
;000 vertės pavogtų ir kitiems 
parduotų 'šėrų.

ir kiti

L.D.S.A. Pirmo Rajono 
Konferencijos Delegatėms

Visos draugės, kurios nori 
kartu važiuoti į L.D.S.A. I Ra 
jono konferenciją, susirinkite 
ne vėliaus kaip 8:30 vai. sek 
madienio rytą, Hewes Street 
“eleveiterio“ stotyje, Brookly
ne.

Konferencija įvyks 10 vai. 
ryte, 62 Lafayette St., Pater
son, N. J.

Prieš-Karinė Motery 
Konferencija Liepos 18

Moterų konferencija prieš 
karą įvyksta liepos 18 d., 26 
Union Square, New Yorke, 
mobilizavimuisi prie Pirmosios 
Rugpjūčio tarptautinių demon
stracijų prieš imperializmą ir 
karą. Į konferenciją šaukia
ma Visos dirbančios moterys iš 
New Yorko ir New Jersey; 
visos unijistės, dirbančios mo
terys ir jų organizacijos turi 
išrinkti ir atsiųsti savo delega
tes į šią labai svarbią konfe
renciją.

žiedo Jaunuolių 
rengia linksmą iš- 
sekmadienį, liepos 
d., Forest Parke.1 
programa; dainuos 

ir bus visokių
apart užkandžių

i

ir

Byla $150,000 Pieno 
Klastą Grafterio

Areštuotas ir laikina
Queens kalėjimą pasodintas 
pieųo grafterių “caras“ Harry 
Dahziger. Jis rinkdavo ky
šius iš pieno pardavinėtojų.; 
dalį kyšių pasilaikydavo sau, 
o kitais šmeruodavo valdiškus 
pieno inspektorius, kurie už 
tai vertelgoms leisdavo vande
niu praskiesti pieną, klastuoti 
Smetoną ir sviestą ir pardavi- 

jnėti nešvarius pieniškus val- 
. jgius abelnai. Tuo būdu jis 
! buvo susirinkęs bent $150,000 

cyšių.
Danziger buvo teisme pripa

žintas kaltu 1928 m. ir skirta 
:am pusketvirtų iki septynių, 
metų kalėjimas; bet bausmę 
iam tuojaus dovanojo, kaipo 

‘ svarbiam valdžios liudininkui, 
'r jis buvo paliktas “ant pasi
taisymo.“ Bet Danziger nei 
nemanė pasitaisyti ir varė se
novišką savo graftą, už ką tik 
dabar liko išnaujo areštuotas. 
Bet politikieriai, kuriuos jis 
kyšiais tepė, pasistengs, kad 
jis nenukentėtų ir šį kartą.

lankėsi Drg. J. Mūrnikas 
‘š Fitchburgo, Mass.

šiomis dienomis Brooklyne 
ankėsi iš Fitchburgo, Mass., 

d. J. Mūrnikas, su savo šei
ma. Buvo užėję į “Laisvės“ 
išleistuvę, kad apžiūrėjus mūs 
įstaigą. Draugas Mūrnikas 
paaukojo $5 “Laisvei,“ Agita
cijos Fondui ir Tarp. Darb. 
Apsigynimui. Svečiai pabus 
čia kelias dienas ir paskui at
gal grįš. Su Mūrniku atvyko 
dd.’ Goronskiai, iš Gardner, 
Mass.

TDA Ekskursija Turi 
Būt Pasekminga

Tarptautinis D a r b i ni nkų 
Apsigynimas turės ekskursiją 
laivu į Hook Kalnus kitą šeš
tadienį, liepos 19, po pietų. 
Ta ekskursija turi būt padary
ta sėkminga, kad Tarp. Darb. 
Apsigynimas gautų taip labai 
reikiamų lėšų, kad galėtų teis
muose apgint kovojančius dar
bininkus, kurių kaskart vis 
daugiau areštuojama.

Dalyvavimas toj ekskursijoj 
turi rūpėti kiekvienai darbi
ninkiškai organizacijai; jis 
privalo būt svarstomas visuose 
mūsų susirinkimuose.

Pasirūpinkite tikietais išank- 
Rto; kreipkitės į International 
Labor Defense, 799 Broad- lengviau teismuose įkaitinti al- 
way, (Rbom 410, New York koholinio alaus pardavinėto- 
City.

Pavojingas Būtlegeriams 
Instrumentas

Blaivybės agentai pradeda 
naudot naują įrankį, su kurio 
pagelba ant vietos gali pasa
kyti, koks nuošimtis alkoholio 
yra aluje ir kituose gėrimuo
se. Ateina su dėže, panašia į 
smuiko dėžę. Užsisako po 
stiklą alaus ar kitokio gėri
mo; išsiima iš jos mokslišką 
įrankį, vadinamą “ebuliomet- 
ru,“ įstato jį į gėrimą, ir in
strumentas tuojau užregistruo
ja nuošimtį alkoholio tame 

! skystime. Tuo būdu esą daug

, DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių įCliubas

Nedėlioj, 13 Liepos (July), 1930
FOREST HILLS PARKE, BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 2-rą Valandą po Pietų
C' I * 1

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

kliubo lyderis; L. Prūseika. Dainuos Ona Kriaučiūnaitė, 
deklamuos Anelė Mikalauskiūtė, grieš prof. K. Poškos 
orkestrą. Bus sporto, pypkių rūkymas, zvano mušimas 
ir bolių mėtymas. ■ Sporte atsižymėjusiems bus duodama 
dovanos.-?—Valgių nesivežkit iš namų, nes mes turėsime 
visokių skanių užkandžių, šaltakošės ir minkštų gėrimų.

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti.
! < ' U ' ' ' Rengėjai.

Pastaba. Važiuoti reikia Jamaica eleveitelriu ir išlipti apt Forest 
Parkway ątoties. Išlipus eiti po kairei j kalną. t j į

> t J

PASIRANDAVOJA 4 kambariai.
Yra pečius, maudyne, boileris, ge- 

sas. Randa nebrangi. Galima at
eiti susitarti. Atsišaukite: 281 Stagg 
St. (ground floor), Brooklyn, N. Y.

159-64

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla '

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Rėmėjams žinol 
Dailininkų Pasu 
Dainininkų Sapi 
“Laisves“ Vajus 
Grigaitis “Pasit

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MANO DRAUGAMS

Niekas daugiau nesiųskit man laiš- 

riu sau draugą. Taipgi atsiprašau , 
i tų, kuriems negalėjau duoti atsa
kymą, nes tai buvo persunkus dar
bas del manęs. Mrs. Buisvill, Nau
gatuck, Conn.

Ave., New Yorke, užmušė dar-^.ų nei payeiksieihne s aš^ jau *tu- 
bininką J. Heney ir sužeidė 
keturis kitus. Trūko vielų vir
vė, kuria motoras buvo 

įmas augštyn. Jis būtų 
naudojamas keltuvams 
veiteriams).

kelia- 
buvęs 
(ele-

Lewis Derybose su Bosais 
Vėl Parduoda Mainierius

Senosios Jungtinės Mainie- 
arių Unijos prezidentas John 
Lewis ir sėbrai veda New Yor
ke derybas su angliakasyklų 
savininkais. Sulig kapitalisti
nių* laikraš'čiiį pranešimų, tie 
unijos “atstovai“ nereikalauja, 
kad, senajai sutarčiai išsibai
gus, būtų padaryta viena ben
dra sutartis, bet kad įvairūs 
kietosios anglies distriktai at
skirai susiderėtų su kietosios 
anglies fabrikantais.

Lewis reikalauja, kad bosai 
išrinktų, tai yra iš mainierių 
uždarbių atskaitytų duokles į 
tą kompaničną uniją, taip kad 
fašistinė unijos valdyba visuo
met turėtų nuolatinių įplaukų. 
Bet kadangi kairioji Nacionalė 
Mainierių Unija kelia kovą 
prieš tokią check-off duoklių 
išrinkimo sistemą ir daugelis 
angliakasių yra nusistatę prieš 
check-off, tai Lewis dabar per
krikštija check-off kitu vardu, 
kalbėdamas apie “išmintinges- 
nį duoklių išrinkimo sutvarky

tas 
iš-

mą.“ Bet tikrenybėje tai 
tas pats narinių mokesčių 
rinkimas per bosus.

Milžniška Tavorinė 
Gelžkelio Stotis

New York Central gelžkelio 
kompanija žada. už $15,000,- 
000 statyti naują tavoriniams 
traukiniams stotį, tarp Clark
son ir Spring, Washington ir 
West gatvių, New Yorke. Sto
tis užimtų keturis blokus. Kad 
nuvalyt jai vietą, reikėtų nu
griaut, be kitko, 88 .senus te- 
nementinius g y v e n amuosius 
namus.

Kun. Karalius Plūstasi
Pereitą nedėldienį New Yor

ko lietuviškos parapijos kle
bonas' Karalius (grinorius) 
itin supyko, kad jo bažnyčia 
apytuštė, kad pamokslo ir mi
šių beveik niekas neklauso.

Kas nedėldienis pasikarto
ja ta pati istorija. Turbūt, 
dėlto ir išdūmė iš New Yorko 
senis šeštokas. Biznis pradėjo 
eiti labai švakai.

Del biznio suslobnėjimo Ka
ralius smarkiai iškeikė para
pijomis. Jam išrodo, kad 
juos užkrėtė savo agitacija 
raudonieji, ir todėl raudonuo- 
siusv jisai bombardavo iš (visų 
sylų savo. Jisai grąsino rau
doniesiems visokiomis aigiptiš- 
komis bausmėmis.

Bet jeigu raudonieji taip1 
drūtį, kad jie jau ir parapijo-, 

I nūs paėmė savo įtakon, tai 
turbūt šventoji viera negali 
atsilaikyti prieš raud. propa
gandą.

Pažiūrėsim, kas bus šį ne
dėldienį. . • < _

: , Parapijonas.

Nuvogė Bankui $165,000
Septyni Arthur Lipper ir 

Kompanijos bankininkų tar
nautojai per kelis paskutinius 
metus nuvogę .savininkams 
$150,000 serais ir $15,000 pi
nigais. Sąskaitas knygose 
tąip gabiai klastavę, jog tik 
dabar 'liko vagystė susekta. 
Areštuoti, jie prisipažino kal-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau-

• giais įtaisymais. Keturios bo
lių alleys. x

< KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tąl., Stagį 3842

..... ................

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių krautuvė, 

lietuvių apgyVentoj vietoj. Par
duoda iš priežasties kitokių užsiėmi
mų. Biznis geras, randa pigi, krau
tuvė su gyvenimo kambariais. 15 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(164-166)
■PARSIDUODA kend^ių Storas, ge- 
• ras biznis, galima pigiai pirkti. 
I Kreipkitės po No. 261 Powers St., 
(Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 9213.

(164-166)

SUSIRINKIMAI į
MASPETH, N. Y.

L.D.S.A. 91-mos kuopos susirinki-! 
mas bus panedėlį, 14 d. liepos, pas' 
d. Kaulinį, 5407—f>9th Lane. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visos narės i 
ateikit ir naujų atsiveskit.

Org. Kaulinienė.
(164-165)

C. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 24-tos. kuopos»susirinki- |

mas įvyks panedėlį, 14 d. liepos i _______ ? . .. ,__________ ■.________
į(July), 8-tą vai. vakare,. Gervės sve-' PARSIDUODA! Great Necke bučernė 
painėj, 85 Hudson Aye. Draugai^ ir | jr groseriąe,. biferiis gerai įdirbtas, 
draugės! Visi skaitlingai malonėkit lietuvių apgyvęntdj vietoj. JcigU nd- 
susirinkti, nes yra sVarbįų' reikalų. >jri. ( ’■ ‘ '

M.' B. ■! bizni.
t (163-164) klokit. T- * - __ ___________.

__________ ,______ „______ _______ lklauskite telefonu: Great Neck. 1686, 

IŠRANDAVOJIMAI Is** 

PASIRANDAVOJA puikus ir švie- [ <
sus kambarys, tinkamas del vai- j 

kino ar merginos, garu apšildomas, 
yra maudynė, elektra ir telefonas. 
Arti karų ir eleveiterio. Kreipkitės 
po No. 31 Grove St., tarpe Broad
way ir Bushwick Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas Foxcroft 5818.

(164-166)

PARSIDUODA 11 kambarių namas, 
taipgi 4 kambariai yarde. Yra 

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

(160-165)

ir groserųe,. bižriis gerai įdirbtas

.j4Jl> gali pirkti; sii namu arba vieną 
M-j /'biznį. Labai gera (broga, pasinau- 

Del . platesnių informacijų 
_ i klauskite telefonu: Great Neck 1686, 

arba kreipkitės po num. 100 Steam- 
“ ‘ 153-?

PASIRANDAVOJA arba parsiduoda 
kriaučių šapa su 8 siuvamom ma

šinom ir 7 kitokios svarbios mašinos. 
Atiduosiu už labai žerAą kainą arba 
randą. 314 Devoe St., Brooklyn, N. 
Y. Savininkas gyvena 55 S. 5th St.

(162-167)

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Avė., Maspeth, L. 1.
Tel.: Juniper 6776

Rašo Papik

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

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

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

ir

' oinphone. Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

• ■ n.uuoja ir laidoja num1ru-n
.m visokių kapinių; parsanldo au 
fomohilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

ŽODIS NUO DR. MENDL0W1TZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel.: Midwood 6261

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
•(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand;St.) 

BROOKLYN, lį. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
22LS. 4th St., Brooklyn, N. Y.

• ‘ į . ‘"I 11 K-Spindulių Diagnozei
Gazo Anestetiko

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORlUb
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslu* 
Įvairiomis s p a I- 
romia. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro sv 
Bjsaerlkoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 145t
Kreipkitčs Šiuo 

adresu:

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

Telephone: Stagg 440t

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
^UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS j i. 

Metalu Išmušamo Siena* 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y. i ’ j
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

viduriai užkietėję
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraulda papročio ir atliuosnoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip Ir suaugusiems. Kai
na ................................................... 60c, per paltą 65*

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

tyros ir geriausios.
Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 

Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue , Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel.. Greenpoint 2017-2360-8514
Hkirpkit 4] skelbimą ir prisfaskit karta su užsakymu :

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR ...

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau- 

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

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

liniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
•ekamu adresu:

578 GRAND STREET
* Prie Lorimer SL, šalia Aptiekos■S BROOKLYN, N. Y.

Susitinki daug : 
bančių: “Aš į konr 
ją nepriguliu, ale f 
nigiškai remiu d 
judėjimą.’’

Dabar labai reik 
giška parama kov; 
šistinį terorą S 
Reikia byla vesti, r< 
tis, kad išgelbėjus 
taip, kad nei viena 
nukentėtų nė mora 
terialiai. Todėl ši; 
kokime ne tik dolei 
sėtkais ir po daugi

Lawrence’o ir 
chorai puikiai pasii 
vės” piknike. AtV 
taip toli, ir dar sa 
rodo draugu' didelį 
mą darbinihkiškos 
bui. Prieš pikniką 
apie šiuos chorus, ] 
toje dėjome Ha veri 
vės chorą, ale pikn 
atsistojo 
choras, 
daug, o 
tas.

Lawrence
Lawrenc 

haverhillie<

Lai kalba kaip k 
aš visvien netikiu, 
ar porą metų Itali; 
kinę dainininkai s1 
dytų. Nedaugiau 
pusamžiam žmonėi 
eikvoti energiją ir 1 
muisi muzikos ir f 
garbingas, gerai 
vietas operose. Ga 
nų, talentingų ir g< 
kusių muzikoje žm 
negauna operose vi<

Butėnas sugrįžęs 
niekuo daugiau 
Kriaučiūnas irgi b 
grįžo,
fašistinės 
tik todėl, 
laižo.

Kad jie d: 
Lietuvos 
kad faši

užpulti mFašistų 
ja, neatgauname k 
mui žodžio kito a 
savo spaudai, nors 
delis. Truks-laikys 
sime iki rudeniui, 
laukę, turėsime sui 

'bėti pastatymui anl 
dienraščių.

“Laisvės“ vajus 
naujų skaitytojų bu; 
nesyje, taip, kaip i 
dabar laikas mobi 
testantus. Boston< 
turėtų surengti pla 
maršrutą vajaus m< 
toją gautų drg. A. 
nesivėluos į jį krei]

Trečiadienio pavak 
vo į ‘‘Laisvės” rasti 
tautiškas klerikalas. 
SLA. seime ir kai] 
norėjo pranešti, ks 
sęs” Pijus Grigaiti 
Susivienijimo seim 
giedojo lietuvių tai 
ną, visur klausė 
smerkė bolševikus; 
cializmą Pijušas ja 
Net ir nusidėvėję žn 
bi, kaip Grigaitis t 
šistams.

NANKINGO
SHANGHAJUS 

kingo valdžiai gi 
delio p valai me j i m 
Šiauriečiai genen 
pastangas atsiimi 
miestą ir paveržt 
nalistu valdžioj 
ritorijų. šiaurės 
stiprinasi ir lauk 
jų susikirtimų.

Pietuose gi 1 
vis daugiau ir dai 
stų ir miestelių ui 
ria Sovietų vyria 
kiango provincijo 
mis dienomis try 
telių tapo užimta 
ja armija. Iškelti 
sios vėliavos. Vi
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