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KRISLAI
Rėmėjanjs žinotina 
Dailininkų Pasiaukavimas 
Dainininkų Sapnai. 
‘Laisvės” Vajus. 
Grigaitis “Pasitaisė”.

Rašo Papilietis

Susitinki daug žmonių, kal
bančių: “Aš į komunistų parti
ją nepriguliu, ale šiaip sau pi- 
nigiškai remiu darbininkišką 
judėjimą.”

Dabar labai reikalinga pini- 
giška parama kovai prieš fa
šistinį terorą Susivienijime. 
Reikia byla vesti, reikia darbuo
tis, kad išgelbėjus organizaciją 
taip, kad nei vienas narys ne
nukentėtų nė moraliai, nė ma
terialiai. Todėl šiai kovai au
kokime ne tik doleriais, bet de- 
sėtkais ir po daugiau.

Lawrence’o ir 
chorai puikiai pasirodė “Lais
vės” piknike. Atvažiavimas iš 
taip toli, ir dar savais kaštais, 
rodo draugų didelį pasiaukoji
mą darbininkiškos spaudos la
bui. Prieš pikniką, kalbėdami 
apie šiuos chorus, pirmoje vie
toje dėjome Haverhillio Lais
vės chorą, ale piknike priekyje 
atsistojo Lawrenco 
choras. Lawrenciečių 
daug, o haverhilliečių tik 
tas.

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, o Išlaimėsite Pasaulį!
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Chinijoj Amerikonams 
Darosi Labai Karšta

WASHINGTON.— Ame
rikos valstybės departmen- 
tas gavo pranešimų nuo sa
vo pasiuntinių iš Chinijos, 
kad tūlose provincijose re
voliucija taip liepsnoja, kad 
esą ten amerikiečiai biznie
riai ir misionieriai turi kuo-

Haverhill’io veikiausiai pasišalinti.

Liaudies 
buvo 
kele-

nori,Lai kalba kaip kas sau 
aš visvien netikiu, kad metus 
ar porą metų Italijoje pasimo-

so 355 Amerikos piliečiai tu
ri būti persergėti.

Esą Honan, Hupeh, 
Kiang ir Hunan provincijo
se revoliucija pasiekė tokio 
laipsnio, kad greitu laiku 
jos visos gali patekti Sovie
tu kontrolėm

Nors valstybės depart- 
mentas sukilėlius vadina 
“banditais”, “vagimis” ir 
kitokiais pravardžiavimais, 
tačiaus visiems žinoma, kad 
ten nulemiančiąjį kovose

kinę dainininkai stebuklus ro-j faktorių sudaro komunistai, 
dytų. Nedaugiau kaip sapnas1 ’ 1 * 1 1 *
pusamžiam žmonėm kaštuoti.?, 
eikvoti energiją ir laiką mokini- 
muisi muzikos ir svajoti apie 
garbingas, gerai apmokamas 
vietas operose. Gana yra jau
nų, talentingų ir gerai prasisie
kusių muzikoje žmonių, kurie 
negauna operose vietų.

Butėnas sugrįžęs iš Italijos 
niekuo daugiau nepasirodė, 
Kriaučiūnas irgi be nieko su
grįžo, 
fašistinės 
tik todėl, 
laižo.

Brooklyn, N. Y., ^Pirmadienis, Liepos (July) 14 d., 1930Telephone, Stagg 3878

Ką ir kodėl Lietuvoj prįima su orkestrais

valio/ lai
FAUSTU

VALDŽIOJ '

Tarp Francijos ir Italijos Karas Regimai 
Ruošiamas; Nice ir Tunis Yra Kaulais, 

Už Kuriuos Edamasi
Mussolinis Kviečiasi Talkon Vokietiją, Siūlydamas Militarinę 

Sutartį; bet Francija Bando Prisimeilinti ir Pakreipti Ber
lyną linkui Savęs . I ,,

Kad jie dabar parpia 
Lietuvos operoje, tai 
kad fašistam padus

kurie vadovauja darbinin
kus ir valstiečius prieš 
dvarponius ir buržuaziją. 
Tais pačiais būdvardžiais 
kapitalistų spauda krikšti- 
no savu laiku ir visus So
vietų Sąjungos bolševikus, 
kovojusius prieš buržuaziją.

Perkūnas Sudaužė 
“Šventnamj” ir “Dešimts 
Dievo Prisakymų”

SVARBIAUSIS SOVIETU UŽDAVINYS, 
TAI PAKĖLIMAS GYVULIŲ IR VATOS 

AUGINIMO ŪKIO
Drg. Jąkovlevas Darė Ilgą ir Pamatinį Pranešimą Sovietų 

Sąjungos Komunistų Partijos 16-tam Kongresui Maskvoje

Jeigu iki šiol buvo tik te-1 kurortų miestas, turi būti 
orizuojama, jog tarpe Itali-i atiduotas Italijai, nes jis 
jos ir Francijos gali greit:prieš kelias dešimts metų 
prasidėti imperialistinis ka
ras, tai šiandien tenka skai
tytis jau su konkrečiais 
faktais, kurie rodo aiškias 
žymes linkui karo.
Štai pereito penktadienio Įįome Pareinyj Vokiečių šo- 
laidoj “New York Evening 'vįnistus riaušiaujant prieš 
Post” įtalpino savo spalto-jseparaįjs^us> kurįe norį prĮ. 
se ilgą iš Berlyno kablegra- jsijungtį prįe Francijos. Pa- 

nurodo, jog Italija kreipėsi rgj0 patiekti protestą Vo- 
pas Vokietiją, siūlydama su-.klijai prieš šovinistų ak- 
daryti vieną militarinę su- cįja> Matydamas tokį nešu-

i jai priklausė. Tunisas Af
rikoje taip jau yra kaulu, 
už kurį gali susiėsti dvi im
perialistinės kalės.

Iš antros pusės, mes ma-

iną, kurioje korespondentas starosios ambasadorius tu

tartį. “Post” koresponden
tas užtikrina, kad žinia 
yra teisinga, nes jis ją ga
vęs iš patikėtinų ir oficialių 
šaltiniu, v

. Išgirdę tokias Italijos ma- 
nievras, Francijos imperia
listai persigando ir greit 
buvo padaryta konferenci
ja, kurioje dalyvavo: nuo 
Francijos Louis Locheur, o 
nuo Vokietijos—Dr. Leo
pold von Hoesch, Vokieti
jos ambasadorius Paryžiuj.

Šitie faktai daugiau negu 
kas kitas patvirtina tą teo
riją, jog kitas imperialisti
nis karas nėra išvengtinas 
ir kad jis jau ne diž' kalnų. 
Tarpe Italijos ir 'Francijos 
jau kuris laikas ėjo ir tebei
na lenktyniavimasis ginkla- 
vimęsi. Nesenai buvo skel- 

NEW YORK.— Sugrįžęs biama, kad Nice, Francijos 
iš Sovietų Sąjungos Moritz ...........      »■■■

Vokietijos Bedarbiai
tar- 
pri-

tikimą tarpe Vokiečių ir 
Prancūzu, Mussolini ir ban- 
do pasinaudoti proga: pa* 
daryti militarišką sutartį 
su Berlyno valdytojaisir;* 
prie pirmos progos J pradė
ti naują gaisrą Europoje, 
kuris būtų pasauliniu gais
ru ir istorijoj dar nematytu 
savo nuožmumu ir kruvinu- 
mu.

Revoliucinis proletariatas, 
vadovaujamas Komunistų’ 
Internacionalo, privalo ap
skelbti savo klasinį karą 
kapitalizmui, jį nuversti, o 
su tuomi bus išvengta 
perialistinės skerdynės 
kapitalistų reikalus.

Šių metų rugpjūčio 
nėšio pirmoji diena ir 
paaukota anti-karinėm dar
bininkų demonstracijom.

BERLYNAS.— Šiuo 
pu Vokietijos valdžia 
Versta duoti šiokias tokias 
pensijas 1,830,000 bedarbių 
darbininkų. Tai yra 900,- 
000 daugiau, negu pereitais 
metais šituo laiku. Jei at
sižiūrėsime į tai, kad yra 
vasaros laikas, kuomet dau
giau darbų atsiranda lau
kuose, - tai suprasime, ko
kiam dideliam krizyj randa
si Vokietijos kapitalizmas.

j Agrikultūra visur moder- 
Inizuojama ir mechanizuoja
ma. Dėka mašinerijai, la
bai lengva pravesti penke- 
rių metų plane užbriežta 
kolkozų programa. Viduti
niai valstiečiai stoja j ben
drus žemės dirbimo ūkius, 
nes tai vienatinis kelias pa
kėlimui atsilikusio žemės 
ūkio.

Pereito penktadienio kon-^ --------
greso sesijoj buvo išduota Kahn, žymus Detroito ar- 
raportas apie mandatus^ Iš- chitektas, pareiškė, kad A- 
viso jų buvo 2157, iš kurių 
su pilnom balsavimo teisėm 
buvo 1268. Septyniasde- 
šimts vienas nuošimtis dele
gatų yra fabrikų darbinin
kai, ’o septyni—valstiečiai.

Agrikultūros klausimu 
diskusijose dalyvavo Budio- 
ny, Kalininas, Miliutinas ir 
daugelis kitų žymių Sovie
tų Sąjungos darbuotojų.

MASKVA.— žemdirbys
tės liaudies komisaras Ja
kovlevas išdavė platų ra
portą 16-tam kongresui So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos, kuris jau eina 
prie užbaigos. Jis pažymė
jo, kad šiandien Sovietų Sa
kingos vyriausybė visą sa
lvo domesį turi sukoncent
ravusi į tai, kaip greičiau 
pakelti ant reikiamo laips
nio medvilnės, gyvulių, ta
bako, ir kitų produktų au
ginimą. Be to, labai svar
bus klausimas, kaip suben
drinti javų padėtis.

Kuoveikiausiai reikia 
kreipti - domės į auginimą 
kiaulių. Sekamais metais 
1,500,000 kiaulių turi būti 
priauginta, o kitais—du sy
kiu tiek. Be to, reikia at
kreipti domesio į pieno ga
mybą ir paskaidymą.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Šiomis dienomis perkūnas 

į šventnamį, ku-

Fašistų
ja, neatgauname kvapo
mui žodžio kito apie paramą spyrė
savo spaudai, nors reikalas di- rjs randasi ant Lombard 
telis. Truks-laikys tą bėdą kę- t g f 4.tos h. k. 
Sime iki rudeniui. Rudens su- <-<___ •___  ___ .*
laukę, turėsime sunkiai padir- _
bėti pastatymui ant kojų savo Re tiesiai į bokšteli, 
dienraščių.

“Laisvės“ vajus gavimui 
naujų skaitytojų bus spalių mė
nesyje, taip, kaip visada. Jau 
dabar laikas mobilizuoti kon- 
iestantus. Bostono apielinkė 
turėtų surengti platų prakalbų 
maršrutą vajaus metu. Kalbė
toją gautų drg. A. Bimba, jei

. nesivėluos į jį kreiptis.

užpulti net su polici- 
ištari-

laukę, turėsime sunkiai padir- tos gatvių. Spvrimas smei- 
, Kuo- 

;met griuvėsiai krito,' jie 
pataikė į toblyčia, ant ku-l 
rios buvo išrašyti “dešimts 
dievo nrisakvmu.” Pastarie
ji subyrėjo i šmočiukus.

Gerai, kad šalygatviu 
tuomet niekas nėjo, priešin
gai, bepusiančios žemyn 
šventnamio skeveldros, bū
tų užmušę keletą žmonių.

Daug Nustoja del Nepri
pažinimo Sov. Sąjungos

im-
už

mė- 
bus

pasitai- 
Girdi:

Trečiadienio pavakarėje įgriu
vo į “Laisvės” raštinę apysenis, 
tautiškas klerikalas. Jis buvęs 
SLA. seime ir kaipo naujieną 
norėjo pranešti, kad 
sęs” Pijus Grigaitis.
Susivienijimo seime Grigaitis 
giedojo lietuvių tautišką him
ną, visur klausė Gegužio ir 
smerkė bolševikus; o apie so
cializmą Pijušas jau nekalbąs. 
Net ir nusidėvėję žmonės paste
bi, kaip Grigaitis tarnauja fa
šistams.

DU KOMUNISTINIAI 
DIENRAŠČIAI UŽ

DARYTI

PRAGA.— Čekoslovakijos 
Masaryko valdžia uždarė 
du komunistiniu dienraščiu: 
“Carpathian Pravda” ir 
vengrų “Munkasujsag”. Abu 
uždaryti šešiem’ mėnesiam.

NANKINGO VALDŽIA GALI PRAŽŪTI
SHANGHAJUS.— Nan- nalizuota dirbtuvės ir dva- 

kingo valdžiai grūmoja di- rai- 
delio pralaimėjimo pavojus. 
Šiauriečiai generolai deda 
pastangas atsiimti Tsinan 
miestą ir paveržti iš nacio
nalistų valdžios daugiau te
ritorijų. šiaurės generolai 
stiprinasi ir laukiama nau
jų susikirtimų.

Pietuose gi komunistai 
vis daugiau ir daugiau mie
stų ir miestelių užima ir ku
ria Sovietų vyriausybę. Če- 
kiango provincijoj pastaro
mis dienomis trylika mies
telių tapo užimta raudoną
ja armija. Iškelta raudono
sios vėliavos. Visur nacio-

Šis komunistų žygis be
rods daugiausiai Nankingo 
.valdžiai įvaro baimės. Ji 
nusigandusi, Japonų, ame
rikonų ir britų militaristai 
planuoja padėti Nankingo 
valdžiai kovoti prieš darbi
ninkus pietuose. Jie mano 
pasiųsti Yangtsi upe dau
giau laivų ir kareivių, ku
rie bus naudojami trėmi- 

armi-
rie bus naudojami 
mui revoliucionierių
JU- ,

DANIJA.— šitoj šalyj 
randasi 1,250,000 dviračių, 
nors gyventojų yra tik 3,- 
500,000.

AMTORGAS REIKALAUJA ĮSILEISTI JU ATSTO
VUS Į KOMUNISTU IR JŲ ĮSTAIGŲ 

“TYRINĖJIMUS" i .

Kongreso paskirtoji “ko
munistų 'tyrimo” komisija 
gavo laišką nuo Amtorgo 
(Sovietų, Sąjungos pirkly- 
bos įstaiga J. V.) legalių, 
patarėjų. Jame Amtorgas 
reikalauja, kad laike savo, 
tyrinėjimo, komisija turėtų 
pasikviesti Amtorgo atsto
vus atsakyti į Whaleno ir 
kitų falsifikuotojų nesąmo
nes.
. Tūli 
reiškę, 
nebus» 
Tik nežinia, ar Amtorgo at
stovai bus kviečiami daly
vauti komisijos posėdžiuose 
New Yorke, ar jie bus šau
kiami Washingtonan.

komisijos nariai pa- 
kad kitokios išeities 
kaip tik įseileisti.

buvo

merikos pirklyba labai daug 
nukenčia delei to, kad nėra 
diplomatinių ' ryšių tarpe 
Maskvos ir Washingtono. 
Jis lankėsi ir Londone, kur 
patyrė, Jog pastaruoju lai
ku Sovietai veda didelę pre
kybą su anglais. Pastarie
ji, mat, duoda savo prekes 
bargan iki 60 nuoš.

“Sovietų vyriausybė šian
dien daro stebuklus budavo- 
jime socialistinės kūrybos,” 
sako architektas. . Mr. 
Kahn buvo atsilankęs Sta
lingrade ir kituose miestuo
se. Išviso jis ten išgyveno 
apie 10 savaičių. Jis buvo 
užkviestas pridaboti kai ku
riuos didelius statybosKomisija, kaip jau

skelbta, pradės savo darbą [bus Sovietų Sąjungoj, 
antradienį, liepos mėn. 15 
d. > Jinai pasikvies visą ei
lę reakcinių gaivalų ir iš jų 
bandys gauti žinių apie au
gimą komunistinio judėji
mo Amerikoje.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
MOTINĄ

COLUMBUS, Ga.— Mo
teriškė Walker, 29 m. am
žiaus, įr jos duktė, penkių 
metų amžiaus, tapo užgau
tos perkūno. Motina nu
trenkta, o duktė ap j akinta 
amžinai Perkūnas trenkė 
motinai bežuvaujant.

dar

McDONALDAS SUIMTAS IR BUS PASIŲSTAS Į 
CALIFORNIA LIUDYTI MOONEY KLAUSIMU

Sovietų Vyriausybės 
Užuojauta Vokietijos 
Darbininkams

BERLYNAS.— Sovietų 
vyriausybė pasiuntė savo 
širdingą užuojautą Vokieti
jos darbininkam, ypačiai 
mainieriam, dėlei katastro
fos, kuri įvyko aną dieną 
Neurode angliakasy klo j,
kur žuvo apiė šimtas darbi
ninkų. 92 mainierių lavo
nai jau ištraukta iš mainos, 
o 70 dar tebejieškoma. 59 
mainieriai išgelbėtą.

BALTIMORE, Md. — 
John McDonald, kurio at
vaizdus laikraščiai, spausdi
no, ir nemažai žmonių jieš- 
kojo, nes buvo skiriama 
$500 tam, kuris pirmas apie 
jį praneš, jau suimtas. Jis 
sėdi čia kalėjime ir greit 
bus siunčiamas i Californi- 
ją- »

McDonaldas buvo vyriau
siu liudininku prieš Mooney 
ir Billings. Jis liudijo ma
tęs juodų padedant kažin 
kokį čemodaną ant gatvės 
kampo ir pačius bėgant. 
Tąme čemodane, daryta iš- 
Vada, buvusi bomba, kuri 
eksploduodama nužudė 10 
žmonių, už ką Mooney su 
Billingsu pasmerkti mirti, o 
vėliau visam amžiui kalėti.

Tačiaus tas pats McDo
naldas vėliau, keliem metam 
prabėgus, atvykęs į Tren
ton, N. J., paskelbė, kad jis 
tikrai riežinąs, ar tiedu vy
rai buvę Mooney su Billing
su. Esą, jis jų nepažinęs ir 
pirmu kart matęs tik kalė
jime. McDonaldas padarė 
afidavitą ir prisiekė. Ta
sai liūdijimas buvo naudoja
mas kovoje už išliuosavimą 
Mooney ir Billingso.

Dabar, jei McDonaldas

bus nugabentas į California 
ją ir paliudys antru sykiu 
savo tvirtinimą, kad jis me
lavo laike Mooney ir Bil
lings teismo, tai, aišku, tuo
met ir gubernatorius ir vi
si kiti teisėjai, priešingi ♦iš
leidimui Mooney iš kalėji
mo, turės sutikti.

Hooveris Atsisakė Išduoti 
Sutarčių Paslaptis
į ’j ' T' J T“’ TT'f A t i 
: 1 WASHINGlbMill Prez?
Hooveris griežtai atsisakė 
išduoti senatui telegramas, 
kablegramas, laiškus ir ki
tokius dokumentus, suriš
tus su Londono “nusigink
lavimo” konferencija ir jo
sios veiksniais. Jo Argu
mentu yra, būk senatas ga
li išsiplepėti kitiem ir tuo
mi “paleis katę iš maišo.” .

Kuomet senatoriai gavo 
tokį atsakymą iš Hooverio, 
tai du iš jų, Pittman, iš Ne- 
vados, ir Thomas iš Oklaho
ma, perėjo į opozicijos pu
sę ir nusitarė balsuoti prieš 
priėmimą Londono konfe
rencijos nutarimų.

Kova, kaip išrodo, tęsis 
ilgokai.

i* N fe
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Į SLAPTYBE PRIEŠ “VIENĄ ŠALĮ”

Įvykiai-SLA. 36-tame seime 
yra žymiausios svarbos Ameri
kos lietuvių darbininkų judėji
me. SLA. seimo skilimas, su 

] policijos buože išvaikymas di
džiumos delegatų, reiškia ne 
kokį aksidentalį, netikėtą daly
ką. Tai yra sėkmė kovos, ku
ri eina tarp lietuviškos buržua
zijos ir darbininkų.

Tiesa, mes turėjome ir pir
miau aštresnių susikirtimų su 
lietuviška buržuazija, sakysime, 
senojoj LSS., LDLD., su socia
listais; karo metu—su tautinin
kais ir klerikalais del Lietuvos 
šelpimo. Tačiaus pirmesnės 
mūs kovos dar neturėjo tokios 
reikšmės, kokia dabar yra ski
lime Susivienijimo. Tais lai
kais ir socialistai dar buvo sd- 
cialistiški. Abelnai, mes ir bur- 

Įžuazija tuomet buvome klasiniai 
j silpnesni-

Pųstuzini^/Senatorių Washingtone kelia lermą prieš 
prezidento Hooverio slaptybes, kurias jis varinėjo su 
Anglijos ir Japonijos diplomatais laike pastarosios “nu
siginklavimo” konferencijos, įvykusios Londone. Tie se
natoriai grasina balsuoti už atmetimą sutarties delei “ka
ro :laivynų aprubežiavimo”, jeigu prezidentas jiems ne
parodys visų slaptų laiškų, kablegramų, protokolų ir ki
tų dekretų, surištų su minima konferencija.

Hooveris atsisako paklot ant stalo jiems tas kozyres. 
Aridai jis buvo pareiškęs, kad tų dokumentų parodymas 
būtų “nedžeBtelmoniškas” dalykas; kad po to jokia šalis 
neturėtų pasitikėjimo derybose su Jungtinėmis Valstijo
mis; toliau, Hooveris pasiaiškino, jog tų susirašinėjimų, 
telegramų ir slaptų patvarkymų negalima kelti viešu
mon ypač todėl, kad juose yra paliečiama dar viena ša
lis, kuri nedalyvavo “nusiginklavimo” konferencijoj.

Ta gi viena šalis yra ne kas kita, kaip tiktai Sovietų 
Sąjunga. Nors Anglijos, Amerikos ir Japonijos imperia
listai londoniškėje konferencijoj pjovėsi tarp savęs, kaip 
katės maiše, kiekvienas stodamas už savo šalies kuo drū- 
ČisCusią apginklavimą, o kitų nuginklavimą ant jūrų,— 
tačiaus jie susitarė viename veiksme, tai yra ruoštis prie 
vieningo karo prieš Sovietų Sąjungą.

Šitą būtent sekretą, suokalbį prieš Raudonąją Respub
liką labiausiai dabar ir slepia Amerikos valdžia, nors, su
prantama, yra ir daugiau slaptų diplomatijos punktų, 
kuHų prezidentas Hooveris nedrįsta parodyti dienos 
šviesoje.

Atidengimas kruvinojo imperialistų sumokslo prieš So- ______ ..... .. ......... .
►.vietų šalį btitų ženklas Amerikos ir kitų šalių darbiniu-1 taip pat žymiai paveikė 4 ame- 
kafris juo veikliau mobilizuotis už Darbininkų Respubli- rikinę 
koš apgynimą, o prieš savo šalių imperialistus. Nieku 
būdu, todėl, Hooveris \egali tokią slaptybę parodyti ne

. tik pasauliui, bet ir artuniausiems savo senatoriams.
Laike pereitos pasaulinės skerdynės, kaip Jungtinių 

Valštijų prezidentas, taip kitų talkininkų šalių valdovai 
'deklamavo, kad jie kariaują už “demokratiją,” ir už vie-1 
šą‘diplomatiją, prieš visokias slaptas sutartis, kaipo 
prieš kąru diegus.

Bet,po pasauliniam karui tuojaus užvirė dar pavojin- 
geąnęs slaptybės, dar kriminališkesni politiniai suokal
biai, negu kada pirmiaus. Tų gi suokalbių svarbiausias 

^sielius tai Sovietų Sąjunga. *
Taįai'darbininkai turi kuo giliausiai įsidėmėti ypatin

gai dabar, kuomet imperialistai taip įkaitę organizuoja 
kruviną žygį delei sunaikinimo vienintelės pasaulyj dar
bininkų tėvynės—Sovietų Respublikos. -Prieš tuos kri
minalius imperialistų planus, prieš juodus Washingtono 
valdžios sekretus, juo labiau, juo didesnėmis masėmis tu
ri darbininkai subrusti ir išanksto prisirengti į galingą
sias tarptautines demonstracijas, Rugpjūčio Pirmą Die
ną; prieš imperialistinius nevidonus ir už Sovietų Sąjun
goj apgynimą.

Montello; ikitr įbuvo ’ luždraiįsta ■ 
organizuoti* senosios Pild. Tary
bos,—turi būt grėitai organi
zuojamos. Išmesti ir nepriimti 
nariai del politikos turi būt 
traukiami į organizaciją^ į

Be to^yisu frontu^ mes turime Neperėjau jokio egzami
no. Jeigu Kongresas praves 
ateivių užregistravimo aktą, ar 
galės mane išdeportuoti?

K. B., Albany, N. Y. 
Atsakymas: Tave negali iš

deportuoti delei nelegališko 
įvažiavimo, žmogus, kuris ne- 
legališkai įvažiavo prieš liepos 

jus, KUVUS 11 uiįjuni- . f 0^tu darbininku nrieš 1 d” 1924’ negali bQti išdepor- 
Reakcjnė Pild. Tary- 7cl Y1SU /r011tu claiv,:)m 5} ų . J tuotas, nes deportavimo laikas

IMIGRANTU PROBLEMOS
. ............ii ii > - i ' ’ I i ' I

vyzdį, sulig Kurįo
______   v  t spręsti. visus šiuos 

IValstijhs 1915 m. per'Kūpa-1 ------- *-

Atvykimo Legalizavimai.
Klausimas: Atvykau į SuV

bus. gulima, 
atsitikimus.

Telegrafistai Metanu iš Darbo del Racionalizacijos
Komunistų Partijos orga- bas bus užtikrintas, 

ne-“Daily Worker” Na. 167 
tūlas telegrafistas rašo:

v Beveik kiekvienas Morse 
sistemos telegrafistas, dir
bantis Western Union Te
legraph Kompanijoj,

Associacija Western Un- 
[jon Darbininkų, kompanijos 
kontroliuojama unija, yra 
kita priemone, per kurią 

le^aph Kampanijoj'“'kiek- kompanija apgaudinėjo sa- 
vienam šalies mieste tedir-jvo darbininkus, pasakoda- 
ba ;tik keturias valandas j ma, kad jų darbai bus už- 
dienų; daugelis kitų išmesta j tikrinti, jeigu jie tik pataps 
visai iš darbo iš priežasties nariais tos organizacijos, 
nepaprasto skubinimo siste- Tai yra ta pati skebinč or- 
mojs ir įvedimo Multiplex ganizacija, kurią suorgani- 
ir ;Simplex sistemos per- zavo kompanijos bosai ir 
siuntimui 'telegramų, kas agentai iš.telegrafistų dar- 
paraduoja seną Morse me
todą siuntimui telegramų.

Nuvirs r milioną telegrafi-

politiniai nusistačiusių asmenų 
j SLA. Tai pirmi reakcijos ko
vos metodai.

Per eilę metų “Tėvyne” buvo

padvigubint mūsų^covą prieš 
lietuvišką buržuazįj% abelnai. 
Mus puola ne tiki “Tėvynė,“ 
SLA organas, bet visas suvieny- j

: “Vienybė,” Į 
“Dirva,” “Sandara,” “Naujie- 

Įnos,” “Keleivis” ir kiti. Susi
vienijime kova nieku būdu nė
ra kova lik Susivienijime—ko-

organu daugiau Sandaros, negu las fag. f;.ontas; 
Susivienijimo. Ji vede griežtą i 
kovą prieš darbininkiškai nusi-; 
stačiusius SLA. narius ir kuo-1 
pas. Niekino darbininkų de-' 
monstracijas, kovas ir organi
zacijas. ’__ , .
ba .siuntinėjo Vitaitį, mokėjo 
jąm algą ir riebias “sugaištis” i 
iš SLA. iždo, pastarasis 
visus savo maršrutus plūdo ko,- 
munistus ir skaldė kuopas. Vi- 
taičiui besidarbuojant, skaldyta 
ir teismuose tąsyta; Chicanos; 
Cleveland^, BropjdyiįoĮ, jAfęrces- 
terio ir kitų miestų kuopos.

Pagaliaus veik per du metu 
pasamdę siuntinėjo Žuką, kuris 
nieko daugiau neveikė/ kaip tik 
rengė komunistams generalį 

Jis taip .pat plūdo, kiek 
tik galėjo, komunistus. A. A.

Kiek Yra Smith’ų
Klausimas: Ar man galite 

pranešti, < ar yra į daugiau 
Smith’ų, ar Anderson’ų tarpe 
Suv. Valstijų gyventojų?

F. G., Brooklyn.
Atsakymas: Kurie studijavo 

šeimynų vardus Suv. Valstijose, 
sako, kad yra daugiau Smith’ų. 
Vien tik armijos ir laivyno re
korduose per paskutinį pasauli*- 
nį karą buvo 1,800,000 Smithų, 
1,000,000 Johnson’ų, 730,000 
Brown’u ir 477,000 Anderson’ų. 
Sakoma, kad net 35,000 vyrų 
Suv. Valstijose nešioja vardą 
John Smith, ir 34,000 William

John

buržuaziją, o buržuazijos prieš paskir’tas tik penkiems me. 
„ aarbininkus. [tams. Toliaus kaipo imig-

( Pries lietuvišką fašizmą kova 'ra^as> kuHs atvylw neiegališ- 
|kai prieš birželio 3 d 
m 
arčiausio imigracijos 
certifikato.

Aplikacija padaryta 
specialės Iformos (form 
dviejose kopijose. Abejas ko
pijas turi išpildyti ir prie no
taro vardą pasirašyti. Tą for
mą, šešias fotografijas, 214.x 
1% colio didumo, ir $20 (paš

ilo piniglaiškiu išpildytu Jyar- 
du Commisioner of Immigra- 

Arai—plėšėdriški paukščiai, tion, Washington, D. C.) turi 
Todėl kai kurios imperialist!-(būti pasiųsta į arčiausią imi- 

Adresai visų 
vo ženklų, o caristinė Rusija, j ofis ų randasi formos antroj 
kad pasižymėti savo kruvinais'pusėj. Užsiregistravimo certi- 
darbais, turėjo net dvigalvį (fikatas legalizuoja tavo buvi- 
arą.

Bet kokiais 
milžinišką arą savo laiškuose 
vartoja Augščiausia Prieglau
da Lietuvių Amerikoje?...

J turi eiti visose organizacijose ir 
susirinkimuose. Prieš “tauti
nius” Vytautus ir “šventus” 
Jurgius mūsų nusistatymas tu
ri bųt; aštresnis■ ir aiškespįs.

1 ilid dayė muni skilimą, mes jį 
turime taip priimti, kad tie po- 
,nąi liktų generolais be armijos.

Sodietis.

1921
Tamsta gali kreiptis prie 

ofiso

ant
659)

Smith, i Yra apie. 18,0,00 
Anderson’ų. , , t

MALŪNAS
. mūįį.

Objektyviai kalbant, dešimtis- 
penkiolika metų atgal, visa lie-1 Žukas specialiai organizavo ko-1 
tuviška buržuazija nebuvo tiek kusus jr suko šmugelninkų liz- 
skaitlinga. Socialistai dar bu-.(jus> palaikius Susivieniji- 
vo svaresni, nebuvo pridirbę ma uzurpatorių rankose. - 
tiek šmugelio, nebuvo nuban- .
krutavę tiek bendrdvių. > B.ago- 
čius ir Grigaitis dar turėjo cinę, konstituciją, kurion įdėjo 

i “darbininkiškus reikalus.’’ Per dievo, valdžios ir fašizmo gar- ; 
I paskutinį dešimtmetį daug kas 
1 atsimainė: priviso smuklininkų, 
bučerių, visokio plauko šmu
gelninkų, advokatėlių ir visokių 
agentų. Tų biznierių tautiškas 

į “principas”—brolis į brolio ki
šenių—ir gi daugiau subrendo.

Lietuvos politinės atmainos

PASTABOS
Inės valdžios pasiskyrė juos sa-1 gracijos ofisą. 
' w r i-r 1 r 1 i r\ 4-» TY ii m ■■ n I aa <-» -»■> zl n m

Ta visa klika prirengė reak-

binimus. Tačiaus visos tos pa
stangos buvo atmušta iš komu
nistų pusės. O kas dar labiau 
ardė klikos nervus, tai tas fak
tas, kad nieko negelbėjo jų plū
dimai ir kuopų skaldymai. Kuo 
aštriau komunistai kovojo Su
sivienijime, tuo labiau jų įtaka 
su kiekvienais metais kilo. Bal- 
timorės s’eime komunistai pajė- 

kadaise X® atmesti reakcinę konstituci
ją, o- Chicagos seime, prie ku- 
| rio gegužinė Pild. Taryba ren- 

buvę socialištiški’ virto Sėsi per du metu su nusamdytu 
organizatorium, — komunistai

|mą šioje šalyje. Gavęs užre- 
išrokavimais' gistravimo certifikatą, gali iš

siimti pirmas popieras ir dve
jais metais vėliaus gali prašyti 
natūralizacijos.

“Taltach, taltach”
Aš girdžiu toną: 
Tai girnos ūžia, . < 
Maldamos duoną.
“Taltach, taltach”
Vis girdis tankiau.
Malūninks šaukia: 
“Pilk grūdus greičiau”!* * *
Taip žmogaus, kaip grū 

dai,
Gyvenimas dyla.
“Taltach, taltach”
Ir amžiams nutyla.

Vargo Juris.'
1929. VI-19 d.

Popiežius iššventino kunigu 
buvusį kunigaikštį Aleksandrą 
Volkonskį, kuris buvo asmeni-1 
niu adjutantu Mikės paskuti
nio.

Pasirodo, popiežius nori tu
rėti kunigų tarpe daugiau ru
sų kontr-revoliucionierių, to
dėl juos net kunigais iššventi-
na, nepaisant, kad jie buvę ma pas vyrą, vaikas ar mer- 
stačiatikiai

Įleidimas Nemokinty Asmeny
Klausimas: Ar nemokinta i 

žmona naturalizuoto piliečio; 
bus įleista į\Suv. Valstijas? 
Naturalizuoto piliečio nemokiu-, 
ti tėvai ir vaikai?

M. P., New York City.
Atsakymas: žmona, vykda-

lietuvišką buržuaziją. 
“Tėvynė”, “Vienybė” 1_____
buvę liberališki laikraščiai,—su- 
fašistėjo. “Naujienos” ir “i 
leivis”, I 
tik fašizmo batlaižiais.

i ku nesiskiria nuo
• “Sandaros”. Socialistai išsigi
mė į aršiausius policinius dar
bininkų priešus, sącial-fašistus. 
Tuo būdu jie dirba visame ka
me su bhržuązija.

7
Darbininkų Klase Sustip

rėjo
Darbininkų judėjimas ir gi 

sustiprėjo. Apsivalė nuo viso
kių prieplakų, išaugino .savas 
organizacijas. Užsigrūdino idė
jiniai ir klasiniai. Lietuviai 
komunistai tapo dalimi Ameri
kos Komunistų Partijos. Lie
tuvoj fašizmo laikinas laimėji
mas, šaudymas darbininkų va
dų, užgniaužimas darbininkiškų 
organizacųų, tik ir galėjo pa
aštrinti klasių kova ir griežtes
nį nusistatymą prieš visą tą 
budeiiją.

Vadinasi, paaštrėjo, užsigrū
dino abu frontai. Pačios objek- 
tyvės sąlygos dabartiniu laiku 
yra didesnių ir aštresnių kovų 
išdavu. Kova kad ir Susivieni
jime yra dalis abelnos kovos 
prieš visą buržuaziją. Kas de
dasi Francijoj, Anglijoj, Len
kijoj,; Vengrijoj, Lietuvoj 
mes turime ir čia, išeivijoj, 
nors kitokiose formose. Griež
tesni susikirtimai namie, at- gatų kimšimas 
spindi, atsiliepia ir į tas tauti- Ta klika pasirinko skilimo ke- 
nes dalis, kurios užsieniuose gy- ZZą. 
vena. z i

Mūsų kova Susivienijime su tai; gali būt pervėlu ir skilti! 
lietuviška, šmugelninkų klika 
kiekvienais metais r_ .... v —o-.___ ,   *______ — _____
'Juo didesnės dalys darbininkų | padare skilimą, išvaikė 36-tą 

tuo: seimą. '■ < i : i ' 1 i. ’ - • ■

Jie nie- 
tautinės būtų ne tik ątmetę konstituci

ją, bet ir visą senąją valdžią 
būtų našlavę. >
SLA. Skilimas—Buržuazi

jos .Išeitis ; ; )
į Susivienijimą sudalo 95 nuoš. 
darbininkū; 1 Tad neigimas dar
bininkų reikalų iš 'Piki. 'Tary
bos pusės ir organo “Tėvynės” 
turėjo vesti prie klasinės ko
vos. Gegužis kaip tik pereitą 
vasarą išgarbino kruvinąjį fa
šistą Smetoną,' kuris smurtu 
pasigriebė Lietuvos valdymą. 
SLA. prezidentas Gegužis pava
dino Smetoną, už jo kruvinus 
darbus, “lietuvišku broliu.” O 
nė metams nepraėjus pats Ge
gužis Chicagoj darbavosi, kad 
“broliam t lietuviam” polidija 
daužytų galvas. Jei Gegužis, 
Vitaitis ir kiti turėtų Smetonos 
galią, jie neblogiau už Smeto
ną terorizuotų, brolius lietuvius 
darbininkus.

Minėti faktai išaiškina, kodėl 
gegužinės Pild. Tarybos įtaka 
puolė, o darbininkų surašo kilo. 
Jų išvada turėjo būt: skili da
bar, arba, viską pralaimėt! Vi- 

tąjsos jų viltys apsivalyti nuo ko
munistų žuvo suvažiavus Chi- 
cagon. Balsų sukimas ir dele- 

gali suklupti.

Laikraščiai praneša, kad ant 
Filipinų salų siaučia badas ir 
cholera. • Dvylika tūkstančių 
badhuja ir 455 žmonės numi-.Valstijas, 
re nuo choleros, i >

Turiu skaitytojus perspė 
kad taip- rašo 
bet Jungtinių Valstijų kapita
listų laikraščiai, iv kad visa

BALTIMORE, MD.
čia yra daug įvairių daly

kų, apie kuriuos reikėtų para
šyti, tik bėda tame, kad hie-

gaitė, neturint šešiolikos metų,
motina, močiutė, neištekėjus
duktė, ir našlė duktė, tėvas imkas nieko neparašo.
tėvukas (suvirš 55 metų ' am-, šiemet kliaučių darbininkų 
žiaus) gali būti įleisti į Suv. padėtis apverktina. Daugelis 

, kad
.skaityti ir rašyti.

nors nemoka dirbtuvių uždaryta vęijc nuo

ne bolševikų, Paeinančios (Derivative) Pi-
lietystes .Certifikatai

Buvau nepilna-Klausimas:
tai dedasi ne bolševikų, bet metis, kuomet mano tėvas tapo 
Jungtinių Valstijų globojamo-1naturalizuotas.
se salose... ketinu vykti užsienin, ar galiu

-:- (išsiimti atskirą pilietystės cer-
tifikatą?Aktorius Douglas Fairbanks 

gavo iš valdžios $109,768, ku
riuos jis valdžiai permokėjo 
taksų nuo savo įplaukų.

Tai kiek jis turėjo įplaukų, 
jeigu tik tiek jam valdžia grą
žino permokėtų taksų ?

Darbininkas, uždirbdamas 
1,500 dolerių į metus, turėtų 
dirbti nei mažiau, nei dau
giau, kaip,73 metus, kad už
dirbus tokią sumą...

Liepos 8 d. sukako milioniė- 
riui Rockefelleriui 91 metai. 
Visa kapitalistinė spauda ra
šo apie jo amžį, sveikina jį ir 
džiaugiasi, kad jis sulaukė to
kio amžiaus.

Bet nei puse lūpų neprasita
ria, kaip jis per tą visą laiką 

Jie mano, jog jiems liks išnaudojo darbininkus, kurie 
milionas dolerių, mat, jau grei- jam sukrovė milionus, kiek jis 

'__  __ _ i darbininkų pirma laiko pakišo
_ .t- Jie suskaldė Susivienijimą po velėna, kiek jo įsakymu

aštryn, r negarbingai, sū policijos buožė policija ir kareiviai nugalabi-

bininkų svarbiausia su tiks- gm6 eiti S1I komuni3tais,' 
lu sulaužyti telegrafistų kova darėsi nuožmesnė.

- streikų dešimts metų atgal. 'Bui.žliazija Kovoja Idėjiniai 
niiį pranesjmtj dabar atlie- Nuo to laiko ta orgamzaci- j Smurtu Prieš Darbi- 
ka(kompanija su' pageibaįVJ °" - -- -- -ja kooperavo su kompanijos 

šnipais, kad prašalinti visus; 
tuos, kurie rodo palinkimą 
pasipriešinti dabartinei sku- f.1”’ ,9e£u?lujF b^lant “sočia-

Simplex ir Multiplex siste
mos, ii* tą darbą atlieka 
jaunuoliai darbininkai už 
ma^as algas, nuo 60 iki 70 tinimo sistemai, del kurios

kuomet daugiausia telegrafistų su- Visafs frontais.

įlinkus SLA. Narius
Buržuazija, pradedant Vitai-

listu” Grigaičiu, dėjo visas pa
stangas atakuoti darbininkus

__  , _ C7 _______ ....... _____ Pavyzdžiui: 
Mopse sistemos buvę ope-'serga nen'.U suirimu; del (i) SLA. organas “Tėvynė” ve- 
ruutojai gaudavo 40 dolerių kurios apsireiškia nemažai dė idėjinę kovą prieš komunis- 
J savaitę._______________ jsaužudysčių, tarp telegra- abelpį?^ ^pA. narius vi-

Western Union Kompani
ja slaptai lavino jaunuolius 
darbininkus, tik ką išėjusius 
iš * ąugštesnės mokyklos, 
operupti tuos naujus me
chaniškus įtaisus; o tuo pa
čiu 'sykiu kompanij os 1 virši
ninkai melavo savo pareiš
kimuose, kad “Morse siste
mos telegrafistai neturi 
nietto,bijoti0 ir knd jų dar-

dolerių į menesį,

fistų darbininkų, susirgusiu nepaisant,. . v. & “ kad SLA. konstitucija nusako
nervų pairimo liga. ! organo nepartyvumą ir visų

Esant bjauriai racionali- įsitikinimų toleranciją (2) 
J Skaldymas kuųpų. (3) Meti

mas narių iš SLA. už politinius 
įsitikinimus. (4) Nepriėmimas

žarijos sistemai, tarp tele
grafistų auga didelis nepa
sitenkinimas ir reiškiasi no
ras kovoti. Tai^gera dirva 
del Darbo Unijų Švietimo 
Lygos organizuoti abiejus, 
Morse sistemos ir mechaniš- bet net sabotažavo organi
koje telegrafo operuotojus. aavimo darbą.

Amerikos Darbo Federacija 
ne tik nedėjo pastangų or
ganizuoti tuos darbininkus,

Koks Darbininkų Atsaky
mas Skaldytojams

Kito kelio nebus. Darbinin
kai turi priimti SLA skilimą to
kiose sąlygose, kokiose jį dąvė 
buržuazija. Ar mes gajime 
laukti galutino teismo nuo
sprendžio, ar lenksimės prieš 
policinę kliką? TVĮe! Kuo ma
žiausia tikėkimės iš . teismo ko
voje su buržuazija. Mūsų dar
bas turi būt be jokio atidėlioji
mo : į minias, į darbininkus 
SLA narius,t Kuo daugiausia 
svarbos reikia dėti-dabartiniu 
laiku gavimui ir organizavirpui 
darbininkų SLA narių po nau
josios Pild. Tarybos; jurįsdikci- 
ja. Eilės masinių mitingų šiam 
reikalui! Turi būt nušviesta 
aiškiai visa padėti^ Susivieniji
me.

Atatinkami organizaciniai 
žingsniai turi būt daroma ūmai 
tens kur mes didžiumoje ir ma- 

\žu)no.ie. Kuopos, pavyzdžiui,

policija ir kareiviai nugalabi
no atreikierių. Visa tai rei- 
'kėtų tam supuvusiam kručkui 
priminti. •

Ponia Edisonienė per radio 
kviečia Amerikos moteris grįž
ti prie namų ruošos ir dau
giau prižiūrėti namus.

■ ' Labai gerai, bet lai ta pati 
poniutė pasižiūri pono Ediso
no įvairiose įstaigose, kiek ten 
dirba moterų ir merginų ir ar 
jos užsidirbo tiek, kad jau ga
lėtų vien tik namais rūpintis?

Blogai, kada vilkas, dras
kydamas avį, jai pasigailėji
mo pamokslą sako. ...

• Švenčioniškis?

KARŠTOS DIENOS
CHICAGO JE

CHICAGO.— Pastarosios 
kelios dienos Chicagoje •’ ir 
apielinkėje (visam Middle- 
West) buvo labai karštos; 
12 žmopių mirė del perdidę- 
lio karščio.

pereitų velykų. / * 1.1
Gabrilavičiaus dirbtuvė pur 

vo uždaryta apie šešias sayaį- 
tes, bet dabar jau pradeda bis- 
kį dirbti, bet darbininkai heiš- 
dirba i5ilną laiką. Mokestis 
irgi numušta visiems darbinin
kams dešimtu nuošimčiu. Dar
bininkai tyli, bijo ką nors 
darbdaviui sakyti.

Rakaucko dirbtuvė uždary
ta jau vienuolika savaičių ir 
nežinia ar pradės kada nors 
dirbti, ar ne. Girdisi, kad Ra- 
kauckas jau vargiai savo dirb
tuvę atidarys, nes neturi vilties 
gauti darbo. Kalba apie na
mo ir mašinų pardavimą.

Jucio dirbtuvė neva prade
da dirbti, bet labai silpnai. Sa- 

jar koma, kad ir Jucius Jau kai 
2*kurias mašinas pardavęs ir 

Todėl turi manąs dirbtuvę uždaryti.
Malinausko dirbtuvė pradė

jo dirbti, bet labai menkai. 
Darbininkams numušė penkio
liktą nuošimtį. Darbininkai 
tyli, nieko nesako.

Italų dirbtuvė ant Front 
gatvės pradėjo dirbti, bet dar
bininkams numušė dešimtą 
nuošimtį. u

Kitos mažesnės kriaučių
dirbtuvės kad ir faktiriai nėttž-

Kadangi aš

New York City.
Taip, jeigu da- 
21 metų arba

Atsakymas: 
bar sulaukęs' 
daugiaus. Kreipkis prie Direk- 
tor of Naturalization, savo dis- 
trikte. Jis jums paduos “form 
2400”, kurią turėsi atsargiai 
išpildyti sulig paduotų patari
mų. Tau reikės užmokėti $10 
už paeinančios “derivative” pi
lietystės certifikatą] bet <__
turėsi užsimokėti $5 už atvažia
vimo certifikatą. į'___
.su aplikacija pasiųsti $15 j 
(pašto piniglaišku, vardu Com
missioner of Naturalization, 
Washington, D. C.) Taipgi tu
ri pasiųsti dvi savo fotografi
jas su savo parašu.

Ateiviai Jūreiviai ir Imigraci
jos Aktas 1924 m.

Klausimas: Mano draugas, 
jūreivis, atvažiavo į Suv. Vals- sidarė, bet darbininkai dirba 

.Lajyąs sustojo labai silpnai, užsidirba į sa- 
Jis išlipo ir iki vaitg nuo 5? ikh ® ctoferiųpk <J>

Po sepu jeigu jau užsidirba-12 dolerių, 
ali išdę- fai skaitoši ‘laba# įkerai.’*' ’ «

tijas 1921) m. 
New. Yorke, 
šiaį dienai pasiliko, 
įstatymu jį dabar negali 
portuoti. Bet ar 1924 m. Imi
gracijos Aktas jį liečia ir ar 
gali jį suimti ir išdeportuoti?

T. C., Newark, N. J'.
Atsakymas: Po nusprendi

mu Darbo Departmento Imi
gracijos Aktas iš 1924 m. lie
čia ateivius jūreivius. Tik ne
labai senai jūreivis, gimęs Ju
goslavijoj, kuris apleido savo 
laivą New Yorke, lapkričio m. 
1924 m., buvo suimtas ir nu
teistas, įsakyta jį išdeportuoti. 
Tas žmogus pavedė atsitikimą 
teismo nusprendimui, bet val
džia apeliavo ir Federalis Teis
mas užlaikė deportacijos įsaky
mą. Bet galime sakytį, kad 
ne visi atsitikimai vienodai už
sibaigia. Ateiviai-j oreiviai pa
vėlinti pasilikti Suv. Valstijose 
ne daugiau 60 dienų. Po -60 
dienų rokuojama,< ;kad pameta

. Dar niekad vietos kriaučiai 
nebuvo taip suvargę; kaipl šie>- 
met, nes niekad kriaučių tarpe 
nebuvo tokių bedarbių, kaip 
šiemet.

Lietuviškas Skaptukas.

CLEVELAND, OHIO
Atidarymas Darbininkų 

Vaikams Kempės .•
Tarptautinės Darbininkų 

Pagelbos skyrius rengia milži
nišką pikniką atidarymui dar
bininkų vaikams kempės; kuris 
įvyks 20 d. liepos, Conneaut, 
Ohio, šiame piknike bus vie
na geriausių programų, bus 
gerų kalbėtojų. Todėl visos 
darbininkiškos organizacijos 
turėtų dalyvauti šiame pikni- <

ne-imigranto stovį. Tikima, kad k e ir paremti šią įstaigą;
Organizatorius.neužilgo teismas nusUitys pa-
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ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS

džiuma jų pasirėmę galvas ant 
rankų, kaip kokie žėlauninkai.

Nuėjome kiton vieton. Einant 
keista, triukšminga Bowere, 
Mek man atpasakojo trumpą 
paveikslėlį prohibicijos tikreny-

of the murdered
She took his 

fighting ranks 
the Communist

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Workers’ International 
the organization that 

failed to come to the 
the workers on strike,

LIETUVIS GRABORTUS
IR BALZAMUOTO JAS

1 love to read our corners 
in the Laisvė and think the 
life of the Pioneers is very in
teresting. I hope mine will 
appear to be interesting too.

I live at the end of the 
town, and two blocks away

employed workers.
Nearly 5,000 police were 

mobilized to attack the dem
onstration. They rushed into 
the crowd, hitting and slugg- 

workers

New York Police Kills Two 
Workers. Chicago Labor 

Fakers Kill Another

Pirmiausiai mes aplankėme 
vietą ant Boweres po dideliu 
numeriu, kur buvo pintinės du
relės, kaip senovės karčiamose.

the workers’ and farmers’ 
children of the USA is now 
preparing to leave for Ger
many.

ko dirbtuvė uždary- 
ienuolika savaičių ir 
r pradės kada nors 
ne. Girdisi, kad Ra- 
au vargiai savo dirb- 
irys, nes neturi vilties 
bo. Kalba apie na- 
šinų pardavimą.
lirbtuvė neva prade- 
bet labai silpnai. Sa- 

,d ir Jucius jau kai 
lašinąs pardavęs ir 
rbtuvę uždaryti.
jsko dirbtuvė pradė- 

bet labai '^menkai.
:ams numušė penkio- 
šimtį. Darbininkai 
? nesako.
dirbtuvė ant Front 
adėjo dirbti, bet dar- 
> numušė dešimtą

šiandien Boweres eilė. Pro
hibicijos agentai ūmai surado, 
po dešimts metų, kad ant Bo
weres randasi slaptų smuklių. 
Vėl girdėsime visokius plepalus 
per keletą .savaičių, doringą 
pasipiktinimą, “drąsius” užpuo
limus. teisminius tardymus ir 
—nieko.

Man interesinga Bowere. Aš 
gimiau ir augau prie tos gar
sios gatvės ir sekiau daugelį jos 

country, ■ permainų. Per praeitus pen
us, the kioliką metų aš atlankiau Bo- 

They willjWerę mažiausiai sykį į savaitę, 
for free,'nes nuvažiuoju pas savo gimi

naičius, gyvenančius netoli te
nai.

Unemployed Workers Meet 
National Children’s 
Conference in Chicago

mažesnės kriaučių 
kad ir faktinai neuž- 

?t darbininkai dirba 
mai, užsidirba į sa- 

5 iki 8 dolerių,'- 0 
užsidirba 12 dolerių, 
ši labai gerai.
ikad vietos kriaučiai 
.ip suvargę, kaip šie* 
liekad kriaučių tarpe 
okių bedarbių, kaip

Letters from Workers’ 
Children

neparašo.
kriaučių darbininkų 
jverktina. Daugelis 
uždarvta veik nuo

Workers’ International Relief 
Running 17 Camps for 

Children

Big Parades At Funeral
Three workers were killed 

in one Week by the agents of 
the bosses. Alfred Levy, a 
negro worker, was beaten to 
death by the New York Cops 
on Friday night, June 27, at 
an X>pen air meeting in Har
lem. On Tuesday, July 1, 
10,000 workers and workers’ 
children demonstrated at the 
funeral of Comrade Levy and 
pledged their determination to 
continue the fight for which ing everyone 
Comrade Levy died. M^hy,were arrested. There w^re 
Negro workers and Negro hundreds of delegates present, 
children were in the parade. • unemployed workers from all 
Many of the čhildrėh joined | parts of the country who told 
the Young Pioneers

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

čia man 
nėra reikalo mokėti už tuos pui- 

The people were furious atokius aplipdymus ant bonkų.” 
“Kiek kainuoja gero mūnšai- 

no stiklas čionai ?V paklausiau
them, so the police came 
down and chased them away.

I think that it was very un
just and wrong. We should 
have playgrounds or a park 
for the children' to play in
stead of risking their lives.

I am sending fifty cents for 
a year’s subscription for the nigų turi, 
Young Pioneer paper. I am nusiperka 
also enclosing a poem which 
I hope to see in print soon.

A True Pioneer, 
, Albia Armon.
Cedar Rapids, Iowa.

“Apie 15 ar 20 centų,” sako 
Mek. “Bet medinio alkoholio 
gali gauti maliavų krautuvėj už 
25 centus puskvortę. Du ar 
trys vyrai, jeigu tik mažai pi- 

sdsimeta po biskį ir 
puskvortę iš malio- 

riaus. Jie tą ^skystimą susipi
la didelėn bonkon, dapila van
dens, sumaišo gerai ir pasidali
na po lygią dalį gėrimui. Todėl 
jie tą mišinį ir vadina dūmais, 
kad po sumaišymo jis atrodo 
debesiuotas; ir stiprus, kaip di
namitas.” ,

Mes įėjome karčiamon, kurios 
aš niekad neužmiršiu,, ir tas turi 
pasilikti mano atmintyj, kaipo 
Žėnkląs miglpįo, liūdno jausmo, 
kuris vis, rodos, kabo viršSBo-

“Kratos 'nepalietė didžiąsias 
vietas, tai- yra, didžiąsias ■ kar- 
čiamas,” jis sako. “Aš manau, 
jie turk gerą apsaugą. Tik to
kios ma^os valgyklėlės nuken
čia, kaip kur tu maūe radai, 
kur daugiausia valgius duoda, o 
alaus ir degtinės turi tik tiem, 
kurie nori. O tos būna geriau
sios vietos, i/ tik tose vietose 

jfaonės ant Boweres 
Tūli iš tų restoranų 

užlaikyto jų yra gana geri vy- 
and their children J mirė mėnuo prieš tai, ir tiek r ai. Tas, pas kurį aš nuolatos 

too, are built for pat kiekvieną mėnesį kas metai t užeinu, kartais mane valgydina 
savaites dykai, 
, kada dirbu.

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

kreiptis prie manęs. •

attack.^- of the bosses and their 
agents, at the funeral of Com
rade Weisenberg
But that was not enough for 
them. On Monday night, 
June 30, a group of Spanish 
American workers marched 
up Lenox Ave., N. Y., towards 
the place where Comrade Le
vy’s body laid in state. When 
they reached 113th St., a cop;įhe 
rushed out of his car and' 
started to beat up-one of the 
workers. When Comrade 
Gonzalez, a Mexican worker, 
tried to save his comrade from 
the hands of the cop, this bull 
pulled his gun and shot right 
thru the chest of Comrade 
Gonzalez.

On July 4th, 25,000 work
ers took the streets of New 
York and told the Tammany 
grafters that they are not go
ing to stand for such murders. 
They will organize themselves 
into Workers’ Defense Corps 
and defend the workers from 
the murderous police. Hun
dreds of workers joined the 
Communist Party and 
children, Negro and 
joined the Pioneers.

Every workers’ child should 
answer these new murders the 
way Comrade Dolores Gonza
lez, th/e wife 
worker, did. 
place in the 
and joined 
Party; she pledged herself to 
carry on the struggle for 
which her husband died.

Every worker’s child should 
become a better fighter for 
the interests of the workers’ 
and farmers’ children 
help establish a Workers 
Farmers’ government in 
country.

Greitai pagamina
me gardžiausius už- 

(Quick

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

The children’s conference 
will discuss the growing un- 

came employment in this 
out to ^demonstrate against the'and how it affects 

-------  ---- rj-workers’ children, 
plan how to fight

on July 3. jfood and clothing for the chil 
dren of the unemployed work 
ers in the schools.

The 
Relief, 
never 
aid of 
has also built camps for work
ers’ children in almost every 
part of the country. This 
summer about 17 camps will 
be run by the WIR with prices 
very low, taking many child
ren of jobless parents for 
nothing.

The children that go out to 
these camps, not only get a 
nice vacation and a real good 
time, but they also get train
ing for the fight of the Work
ers’ children against, the boss
es. All children going to any 
WIR camp this summer are 
sure to come back as better 
fighters for the working class. 

. The WIR is now busy org
anizing a children’s section of 
the WIR. This children’s see

the Workers’ 
The Relief 

the workers’ 
meaning of 

solidarity and 
workers go on strike 
“always ready” to

children
Free food and clothing for tvartuose 

the children of the 
ployed! /

Free Harry Eisman!

The national convention o: 
the unemployed workers open 
ed in Chicago on July 4th,|th^y are digging and putting 
with a demonstration in Union' in sewers. The ditches are 
Park. Over 12,000 workers deep and dangerous. The 
took part in the demonstration children do not have any in- 
against unemployment, and teresting things to do so they 
for work or wages for the un-1 watch the men work, and play 

“Indian” among the hills of 
dirt. !

One day a little boy of five

galiniu automobiliu; dalinas j tris dalis i
1 Mt-chairtzmas. Kaip sustatyti sulig planai 

kaip surasti sugedimus; kaip iSardfciua pp- , 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvitaig < 
denta nraktiskai, po priežiūra instruktorių.,, ,

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikaltagįatH
šia prie dabartinių automobilių. į ..
3. Važlhėjimas. Kaip pastoti ekspertu 6of®-

Write pilną

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

Mūsų reko- 
menduotojai-— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes , 

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

jūs
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ 1R SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER 
• i . OPTOMETRAI , ; ;

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

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

au miršta nuo al- 
benamių gatvėj koholio, gauto iš maliavų krau- 

Į tuvių, todėl pradėjau pats sau 
Į tyrinėti.

Pirmiausia susiradau seną 
savo draugą. Jis yra stiprus 
airiuka.s, dirbantis prie per- 
kraustymo rakandų vežimo — 
“moving van”; jį pavadinsiu 
Mek. Amžiaus jam yra apie 
45 metai, bet stiprus, kaip kel
tuvas.

Mek buvęs vakar gerai pri
silakęs, todėl šiandien jis gėrė 
juodą kavą, užsigrūdinęs alko
holiu. Jis pradžiugo mane pa
matęs ir pirmiausiai man 
siūlė biskį sriūbtelėti.

“Tai geriausia daiktas 
pagiriojimui,” sako man.

“Bet aš nebuvau girtas 
kar,” sakau jam. “O kitas 
lykas, dar nenoriu mirti nuo 
Boweres nuodų.”

“Nuodai, a tai niekis,” sako 
Mek išdidžiai. “Aš jau geriu 
šį skystimėlį keliolika metų, o 
vis dar galiu ritinėti pianus ir 
pečius kartu su stipriąusiais.” 

, “O kaip apie tas mirtis laik
raščiuose”?

■‘Čia tai tų maliavų krautu
vių kaltė,” Mek sako, “aš jų 
skystiipo negerčiau, jeigu ir .ty
ruose mirčiau nuo troškulio.”

“Tačiaus tas jų skystimas 
nuodai, ar ne?” klausiu jo.

“Tai tiesa, bet jie visi labai 
gerai žino, kurie jį perka, žmo
gus jį geria, kada neturi pini
gų geresniam gėrimui, o 
apsvaigti už kelis centus 
paima apie tris gurkšnius, ma
nydamas, kad jo visgi tas ne
užmuš. Kartais užmuša, kas 
reiškia jo rūpesčiams galą, ir 
daugiau jam nebereikia elge
tauti delei maisto. Ir koks gi 
skirtumas?” "

urio bus galima, 
u uos atsitikimus.

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

daug įvairių daly 
linuos reikėtų para 
ėda tame, kad nie

Pabaigę mr.sų mbkyklos kursą, 
progą pasinaudoti vienu iŠ dviejų amst 

.........mechaniko arba Šoferio. Garantuojame Ii
**■— . —■”*" nius ir diplomą. Mokiname grynai lietui

kai ir angliškai. Kaina prieinama visi® 
Mokytojom yla žymus ekspertas L. TIKNIAVlčUS.' Lekcijos dienomis Ir vakarais. Ai 
kito apžiūrėti mūsij mokyklą. Atidaryta nuo 9 ilęi 9 vai., nedėld. nuo 10 iki 2 P. M.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
Kampas 14th Street

įtinęs D a r b i n inkų 
skyrius rengia milži- 
niką atidarymui dar- 
Ūkams kempės, kuris 
d. liepos, Conneaut, 
tme piknike bus vie* 
įsių programų, bus 
iėtojų. Todėl visos 
iškos organizacijos 
llyvauti šiame pikni- 
emti šią įstaigą;

Organizatorius.

Yra Smith’ų
Ar man galite 

ir yra daugiau 
Anderson’u tarpe 

i gyventojų?
F. G., Brooklyn.

n Kurie studijavo 
lūs Suv. Valstijose, 
a daugiau Smith’ų. 
nijos ir laivyno re- 
• paskutinį pasauli- 
) 1,300,000 Smithų, 
ohnson’ų, 730,000 
177.000 Anderson’ų. 
1 net 35,000 vyrų 
ose nešioja vardą 

ir 34,000 William 
apie 13,000 John

tion is called 
n •> n i i • i ™ Relief Scouts Hau 2nd International Meet Scouts teach

of Proletarian Children! -working
-----s-— ’ 'when the

On July 23rd the Second they are 
W International Meet of work- show their solidarity with the 

ers’ and farmers’ children strikers. They collect money 
will be opened in Halle, Ger- for the strikers’ children and 
many. Delegations of children help them in every other way. 
from all over the world will The WIR also builds all 
take part.

The Meet will have athletic 
contests amongst the children 
of the various countries. It 
will also discuss ways and 
means how to better organize 
the millions of workers’ and 
farmers’ children in all coun
tries and how to fight the 
bosses’ propaganda in the children should 
schools. Another point that use of the camps and support 
they will discuss is how to ithe Workers’ Relief Scouts, 
help defend the'Soviet Union 
froy the attack that the boss
es of all countries are prepar
ing, >

The delegation representing

their misery and how their 
children starve because they 

cago unemployed worker Hon-|are .not working.
zel Weisenberg was murdered
by the bosses agents of the'tional conference of workers’ 
traitorous American Federa-jchildren called by the Young 
tion of Labor, while he was!Pioneers of America, was 
distributing leaflets to unem- held. The workers’ children 
ployed painters. These traitors took part in the demonstra- 
and misleaders of the working tion in Union Park on the 4th, 
class are afraid that the and stood their ground in 
Trade Union Unity League spite of the attacks of the 
will organize the -workers of'cops and detectives.
the U. S. and lead their 
struggles against the joosses.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM,, kaip apsieiti su

Tūlos iš šių smuklių turi ga
na skambančius vardus pasira
šę ant langų. Viena vadinama 

i Manhattan Gražuolė; kita—In
ternacionalas; kita—šeši Drau
gai; kita — Kauboisų Namai; 
kita — Rytų žvaigždė; kita — 
Linksmi Įrėjai; kita — Kumš
tininkų Didybe; kita —- Lelija- 
vas Priešakys.

Del kokio nors nesusipratimo 
arba kartaus pasityčiojimo, ta 
vieta, kur Mek mane įvedė, už
vardinta Motinos Namų Cafe.

Mes įėjome per švyturiuojan
čias duris. Vieta buvo labai di
delė ir visa prisipildžiusi taba
ko dūmais. Vienoj pusėj rado
si labai ilgas baras — šinksta- 
lis. Prie jo nieko nebuvo. Nei 
veidrodžių, nei žibančių bonkų, 
nei spalvuotų šviesų — nieko 
daugiau, kaip tik ilgas apšepęs 
šinkstalis, ir labai daug rupių 

I pjuvenų ant grindų. /
Už šinkstalio stovėjo vėl toks 

pat vikrus “sykas,” kuris, ma
tomai, turi bent kelias tokias 
vietas, šis vyrukas atrodė apie 

(dvidešimt dviejų metų, juodais, 
i labai glotniai sukukuotais ii- per 
vidurį perskirtais 4 plaukais, 
gryno šilko marškiniais ir ma
žiuku skersu kaklaryšėliu. Gal 
būt, kokio politikieriaus šunelis, 
daug laukiantis ateityj, arba pu
siau - gengsteris vaikėzas, no
rintis pasigauti “teisingiau” 
centuką, ir biskį išdidus galėji
mu bizniauti.

Mes paprašėme degtinės. Pa
tarnautojas - savininkas išsi
traukė iš kulšinio kelinių kiše- 
niaus paplokščią bonkutę ir pri
pylė mums du stikleliu. Kaina 
buvo 30 centų už du. Mek iš
lenkė savąjį ant syk. Aš sa
vąjį paragavau; skystimėlis ne
prastas. Atrodė taip, kaip ta 
degtinė, kurią geria savo na
muose , rašytojai, bankieriai, 
kongresmanai, architektai ir te
atrininkai.

Apsidairiau. Ir pasimatė tas 
keistas, šiurpulingas Boweres 
reginys, čia karčiamos gale bu
vo sustatytos apie aštuonios ei
lės paprastų virtuvės krėslų. 
Antų jų sėdėjo apie šimtas vy
rų, kaip kokiose prakalbose.

Aš jų nepastebėjau pirmiaus 
del jų taip ramaus sėdėjimo. 
Tai buvo paprastos Boweres fi
gūros <— augšti, liesus vyrai 
darbiniuose drabužiuose; apše
pę veidai, beviltingi veidai nu
plakti vėjo ir saulės, veidai 
mirštančių girtuoklių.

Jie žiūrėjo į mus akis įspyrę. 
'Jie laukė, nieko nesulaukdami 
ir nieko nesitikėdami sulaukti. 
Jie po biskį kosinėjo, spjaudė 
ir laiks nuo laiko žiovavo. Vie
na &ugšta, liesa figūra atsisto
jo, prisvyravo prie šinkstalio, 
įsigėrę stiklą degtinės, sugrįžo 
atgal į savo sėdynę ir nei žo
delio nepratarė.

Nesigirdėjo jokios kalbos pas 
juos.' Tūli jų miegojo galvas 
svyruodami. Geras skaičius rū
kė. Kiti čiulpė tabaką. Bet 
nei žodelio nei iš vieno. Atro
dė, kaip nabašninkų konvencija. 
Aš negaliu to išsiaiškinti; tos 
paikos, įspyrios akys, tos sura
kintos lūpos, tie sudribę lavonai 
darbiniuose drabužiuose, sėdinti 
krėsluose. Aklas jokiu būdu ne
galėtų 
šimtas 
ryje.

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
Kreipkitės j DR. 2ŲNS, j"eigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skaur 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 

1 gio, Skilvio, Žarnų ir MėŠlažam&s Ligų, Galvoš 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerkles 

Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji- j mo- Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš iums 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. ZI NS HOEAST 16th ST. N.t
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 8 A M. iki 8 P. M. NedttioJ f A. M. iki 4 P. M.

“Pilna”, sako jis.
Mes pažiūrėjome vidun ir 

matėme liūdną, dūmų pripildy- 
įrengtų ’ tą kamurką, apšviestą tik vie- 

namuose, krautuvėse, j na lempa. Apie trisdešimts 
daržovių krautuvių ir žmonių sėdėjo prie stalų, t di- 
užpakalyj saldainių 
gėrimų būdelių bei 
Vaistinės taipgi ne- 

ir, pagalios, naująu-

jaunas, plonas “šykas”, apsi
tempęs šmukščiu garnitorium 

kad kiekvienas, kuris Jis nenorėjo mūsų įsileisti, 
šiek tiek biznio apeti 
eiti į tą biznį ant Bo 
Jų galima rasti skle 
parsamdomų 

kambarių 
užpakalyj 
grosernių, 
ir saldžių 
“standų”, 
pasilieka, 
siosi ir pelningiausios pardavy
klos—tai maliavų krautuvės.

Ant tos šalinės gatvės, kur 
mano giminaičiai gyvena, pra
eita metą atsidarė penkios slap
tos smuklės. Aš buvau tame 
distrikte tą vakarą po tos ne
senai iškilmingos kratos— už
puolimo ir norėjau pasibastyti 
ir pažiūrėti, kas atsitiko. Na, 
galime patikėti, kad tos kratos 
—užpuolimai buvo surengti to
dėl, kad trisdešimts žmonių mi
rė praeitą mėnesį nuo užnuody- 

x t to alkoholio. Taip jie mirė,
and at the same time help the bet daugiau negu trisdešimts jų 
workers a. 
The camps
the Relief Scout when he praeityj’. j1 per savaites dykai, o užmoku
comes back. | AŠ pats suklupau ant alkoho-1 tada, kada dirbu. Jis man net

All workers’ and farmers’i liko lavono prieangyj, kui* ma-'duoda ir gerti bargan, jeigu 
make good no giminaičiai gyvena. Tas at-,tik esu blogoj padėtyj. Negali- 

sitiko tik keli.mėnesiai atgal, ima tokį vadinti ‘spykyzininku’. 
Aš esu matęs 'tuzinus žmonių Tačiaus jis gali būti krečiamas 
raitantis skausmuose ant šąli-.by kada; jis gana susirūpinęs 

tuomi. ”
“Ir jo mūnšainas geras?”
“Be abejonės, geras. Tai yra 

tas pat gerasis alkoholis, kurį

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs Instruktoriai 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. Leidimai už
tikrinti. Už dyką sųjicškome darbą savo studentams. Klasės ieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims., Ncdėliomis nuo 10-12/ Kata* 
logas uždyką.

fell into the ditch. He didn’t nudažo arbata ir slyvų syvais 
get killed but broke his left it
leg and sprained his right moka puikias kainas už t'ąi. Aš 
wrist. They didn’t pay for;by kada gerčiau vely čionai, ne- 
his doctor bills or nursed him'gu Waldorf Astorijoj 
but kicked him instead

llach”
ankiau.
šaukia:

rudus greičiau

Bowere man yra simbolas 
The conference also sent Amerikos vargo. Tai yra vie- 

greetings to Harry Eisman, the na mūsų išdidaus miesto žaiz- 
Young Pioneer who is noW|dų—suskretus, beviltinga, nu- 
serving a sentence of 5 years puolus vieta, kur pusė miliono 
in jail because he fought for nuliūdusių “sutvėrimų, kurie 

unemployed and their kadaise buvo žmonės,” valgo 
I maistą, kuris yra išmatos, guli 

susargdintum 
unem- sveiką gyvulį, dirba prie darbų, 

j kurie sunaikintų ir milžiną.
Daugiau kaip pusė jų dirba; 

•jie pabudavoja gelžkelius, nu-
• brukuoja -vieškelius; jie būna
• aukos chemikalų fabrikų ir ki
tų pavojingų darbų. Bowere 
pilna darbos biurų— “vergų rin
kų”, kaip jie čia juos vadina, 
iš kur šie industrializmo našlai
čiai būna siunčiami bandomis į 
darbo skerdyklas.

Slaptų smuklių ant Boweres 
■auga kas metai didesnis skai
sčius. Praeityje būdavo tik dvi 
ar try,s karčiamos ant kiekvie
no Boweres tarpgatvio. šian
dien ten randasi mažiausia po 
dešimts “spykyzių”. O šalinėse 
gatvėse, į rytus nuo Boweres,. 
jų yra dar didesnis skaičius, 
čia tūlose vietose galima pį’i- 

I skaityti net po dvidešimts pėn- 
jkias smukles viename tarpgat-' Bet čia buvo sargas prie durų 
įvyje.
į Jau taip mažai kapitalo rei 
kalinga, 
tik turi 
to, gali 
werės. 
puošė,

ivičiaus dirbtuvė bu- 
yta apie šešias savai- 
abar jau pradeda bis- 
bet darbininkai neiš- 

tną laiką. Mokestis 
išta visiems darbinin- 
imtu nuošimčiu. Dar- 
tyli, bijo ką nors



■■■M

Rašo Simonas M. Janulis

LAISVA’» , 'i. flYPuslapis Ketvirtas1 ! Pirmadienis, Liepos 14, 1930

Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių

(Tąsa)
Išėjome mes keturi draugai: aš ir B. 

Krasauskas, lietuviai, ir Petras Golub, maž- 
rusis, ir Vasily Ščerbakov, rusas gimnazis
tas iš Maskvos. Išėję palikome susirūpi
nusius draugus, ir kaip jiems toliaus gy
venosi, iki šiai dienai nežinau, bet esu tik
ras, kad drg. Sriubas užbaigė savo “tar
nystę” laimingai, nes buvo labai gudrus 
ir gyvas draugas. Apie drg. Leiką aš tan
kiai atsimenu ir daug ko negailėčiau, kad 
sužinoti apie jo likimą.

Kaip tik iškeliavome iš miestelio, tai tuo- 
jius pasukome į mišką ir ėjome mišku, ne
atsitraukdami toli nuo vienintelio per visą 
Amūrą kelio linkui Sretensko, vis apie 15- 
20 viorstų tolumo nuo upės Šilkos.

Per naktį atėjome apie 60 viorstų, nes 
buvome pilni energijos ir spėkų ir jau bu
vome netoli tos stoties, kur mes pirma bu
vome ir kur aš buvau starosta. Reikėjo 
aplenkti tą vietą, o kad aplenkti, turėjome 
pereiti upę, kuri nors ir nebuvo labai plati 
ir gili, bet tik buvo paleidus savo ledus. 
Šiaip taip tą upę perėjome, sušalpę iki juos
tos, ir, apsukdami tą mūsų buvusią stotį, iš 
miško matėme, kaip stotis mirgėjo, kaip di
delis skruzdėlynas, nes buvo rytas ir jau 
kalinius varė į darbą. Kaip norėjosi suži
noti, ar drg.- Leika yra tarpe jų, ar liko pa
leistas pagal mūsų prašymą ir ar taip pat 
randasi kur nors miške, vienas skindamas 
sau kelią į laisvę.

Per dieną taip pat ėjome ir dar su sąule 
atėjome iki kito miestuko, už 40 viorstų 
nuo tos “mūsų” stoties. Nutarėme palauk
ti miške iki sutems, o paskui turėjome eiti 
nusipirkti valgyti, nes duoną, kurią mes 
paspėjome pasiimti išbėgant, apie 4 svarus1, 
jau senai suvalgėme. Mes turėjome nusi
pirkti valgio kiek tik galima, nes arčiausia 
nuo -čia apgyventa vieta buvo mūsų pake
liui už apie 300 viorstų, jeigu eiti keliu, o 
kadangi mes negalėjome eiti keliu, tai per 
miškus ir kalnus, o gal dar klaidžiojant, 
galėjo užimti labai ilgą laiką, iki mes pa
sieksime tą vietą. ,

Atėjo vakaras ir du. draugai, B. Kra
sauskas ir Golub, nuėjo į miestuką. Suta
rėme taip, kad jei kas juos pažintų ir už
pultų, tai jie ginsis iki paskutinio ir gyvi 
nepasiduos, palikdami po vieną kulką sau. 
As gi su atlikusiu draugu, jei išgirsime 
šaudymą, turėjome bėgti jiems į pagelbą, ir 
kad jau mirti, ar laimėti, tai visiems kar
tu. Taigi praleidę juos beveik iki paUmie- 
stuko, krašte miško mes pasilikome, o Kra
sauskas su Golub nukeliavo į miestuką.

Praėjo daug laiko, bent taip mums atro-

medžiai išdžiūvę ir sugriuvę viens ant kito 
buvo gatavi laužai ir mes kūrenome“ be 
baimės, nes žinojome, kad dvikojų “žvėrių” 
aplinkui per 100 viorstų nėra.

Kaip ilgai keliavome, negaliu pasakyti. 
Jau pristigome visokio maisto,! bet jau ėjo
me pagal upę Šilką. Kalnai vietomis buvo 
augšti ir skaluoti, kad nebuvo jokios gali
mybės per juos pereiti. Tad prisieidavo 
nusileisti nuo augštų upės krantų į pavan
denį ir kartais per vandenį eiti pakraščiu 
upės.

Jau buvo penkta diena, kaip mes ėjome 
be jokio maisto. Paskutines tris dienas su
valgėme po du šmotuku cukraus pėr dieną. 
Jautėmės labai nusilpę, o gyvybės aplinkui 
nei jokios nesimatė,’ ir pradėjome abejoti, 
ar išgalėsime pasiekti kokią nors apgyven
tą vietą, ar pastipsime iš bado čionai, kur 
mūsų ir kaulų niekas nesuras, jei ir jieš
kotų.

Pasilsėdami kas pusvalandis visgi trau
kėme tolyn, kiek galėdami. Ir koks mūsų 
džiaugsmas buvo, kada apie pietų laiką iš
girdome kur tai toli šunų lojimą. Buvo 
tikras ženklas, kad čia kur nors yra kaimas 
ar miestukas ir mes kokiu nors būdu gau
sime maisto. Paėjome toliau ir nuo kalno 
iš miško matėsi didelė pakalne, kurioje bu-

DAINŲ PIKNIKAS NEW 
JERSEY VALSTIJOJ JAU ČIA

valstijos lietu- 
senai laukia A. 
Meno Sąjungos 
pikniko.

įstojusios draugės į LDSA suolai, labai kietį netikę.Toli- 
kuopą moka tik 20 centų mė-' rhesnei kelionęį. Pasipila prę- 
nesiui ir gauna veltui “Darbi- j testai, kad nelįkusl' Į)hsą JaU 
ninkių Balsą,” LDSA organą,; siuntė. Bet k|tfos išeities Įi§- 
kuris taip pat nepaprastai daug'ra, prisieina sėstis ir'Važiuoti: 
žinių duoda moterims bei mer- Čia, veikiausia, komisijos al
gai tems visokeriopoj formoj.

Nes rTad dar kartą primenu, kad
" , daly-

New Jersey 
viai, be abejo, 
L. Proletarinio 
III Apskričio . v - -
niekas negali surengti iš lietu-1 neP^mil'stume, drauges, 
vių New Jersey valstijoj to- minėtam Lietuvių Darbi- 
kį linksmą ir smagų pikniką, Susivienijimo Amerikoj 
kaip tiktai Proletarinio Meno ;uoP°s visuotiname susinnki- 
III Apskritis. Kad padaryti me’ .
kokį nors parengimą smagiu . privalėtų dau-
ir linksmu, reikia dailės-meno &iau rūpintis tam tikra paskirta 
spėkų, o Proletarinio Meno III vomislJa, nes reikalas yra pla

kčiau apibudinti Situos klausimus
perApskritis ir yra centru tų visų 

dailės ir meno spėkų savo ri
bose. čia suvažiuos penki 
chorai ir visi prisirengę nuo 
padų iki galvos su dainomis 
dvejais tikslais: iš vienos pu- 
sps, kad palinksminti New 
Jersey valstijos lietuvius dar
bininkus savo proletarinėmis 
dainomis, kurie, bė abejo, su
plauks šimtais iš Patersono, 
Newarko, Elizabetho, Lindeno, 
Bayonnės,; Passaic ir kitų vie
tų ; iš kitos pusės, kiekvienas

dienraščius “Vilnį” ir “L 
Laikina Prot. Sekr. M. L.

ELIZABETH, N. J.

i

tė, kad nepasamdė tokį, kokis 
buvo pageidaujamas. • '

Kelionėje choro mariai jau
tėsi smagiai: juokavo, daina
vo.

Atvažiavę į “Laisvės” ’pik
niką, pamatėme kai kuriuos 
savo pažįstamus. Pasišnekėję 
pradėjome rengtis prie pro 
gramos išpildymo.

Programoj savo 
rodos, atilikome gerai, 
kitų girdėjome, kad
choras puikiai dainavo. <

F. Savich

užduot?' 
nes.nuc 
Bango:

yice-Pirm. A. Ka rėčka e, 730 
son Sb, N ,W .'
Nutarimų Ražt tK .Raaįkas, R R. 9, 
Box 13.7 l

Turtų Ra$t. A. Garbanauskas, 1108 
Eliyąbfeįh Avė. j , < į

Iždininkas A. Daukšas, 1181 Walk
er Ave .

Kasos Globėjai: Ig. Medastayičius, 
1262 Front Ave.; J. Kripkdnienė, 
1529 Hamilton Ave.

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

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

Revizijos Komisija: A. Seniais, 
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 utaminką, 

1 savam name, 1057-68 Hamilton Ave.

dienis, Liej:

IG. BACHES, Sekr„ 
J. B0NDZ1, IŽdinink

ČIO 28 KONFERI

Clevelande, Ohio, 
pos atsibuvo IV Aps 
ferencija.

Nors buvo gars 
konferencija prasičl 
ryte, bet prasidėjo 
landa vėliau. M; 
Plttsburgho apskr. 
pavėluodavo vaandą 

feiau, bet tas pats yr 
landė, nes ir čia vi< 
dą pavėlavo iš.apski 
teto keli draugai, 
cijoj dalyvavo 16 de 
fttovaudami 4 kuop 
BkriČio komitetas, 
atsiuntė Cleveland 
kuopos, Akrono kuo 
negie kuopa. Re 
kuopos iš Ohio valstl 
ha iš Pennsylvania. 
Veikia kitos kuopos? 
IV Apskričio ir abe 
D. L. D. reikalai sv< 
didžiausias apsileic 
Apskrityj, kokis tik 
vo! Tai tiesiog ig 
IV Apskričio konfei

Jeigu kuopos ir ne 
siųsti atstovus, tai r< 
raportus prisiųsti su 

4rnu, delko negali 
Konferencijoj. Bet 
ko: viskas ramu, ty

Konferencija buv< 
va ir padarė daug 
nutarimų. Tik tuos 
reikia gyveniman į’ 
tuo sykiu bus pad ar 
žingsnis pirmyn. ( 
minėsiu, kokius nuta 
ferencija padarė, n< 
konferencijos nutar 
organe “Laisvėj” ir 
matyti visi nariai.)

Pasibaigus k o n i 
buvo ant vietos su 
karienė, kurią davė 
kuopos, delegatams 

L«veČiams. Vakarier 
pai puiki, kur drauj 
Lės rlevelandiečū 
faaug darbo ir les 
jiems priklauso die

EISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR W “ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,“ MOLINE»'V

i : ; f ILLINOIS , I ■ i I .
» 1 Valdyba 1930 Metams

?irnu A. fMatusevičią, • 1003—25tfr SL 
/ice-Pirrn. K- Juška, 825—4tU Avė, . 
Protokolų Sekr. A. Trepkūš, ’ 849—u

10th St. • { ' ‘ ■
Pin1. Sekf. lt. Shimkūs, 135—36th St.
Ižd. M' Milifene, 'd02—4th A^e. 1

Visi Moline, «I11. • < .
(ždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th 

St, and 5th Ave., Moline, Ill.; 
M. Junaitis, 215—17th Ave., East 
Moline, Ill.; Maršalka J. Kairia,

M35—33rd St.. Moline, III. •

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ;Bangos Choro Kelione 

“Laisves” Pikniką

Nedėlios ryte, apie aštuntą 
valandą, dangus, buvo apsi
niaukęs ir praslinkus pusva- 

choras stengiasi gauti sau nuo landžiui pradėjo lyti. Bet ne- 
N. J. lietuvių pirmo laipsnio trukus pasirodė saulė, tartum 
kreditą. O pas ką daugiau ra- teikdama progą išvažinėti vi- 

link kredito, siems, kurie pasirengę. Tuo 
Tai- pačiu sykiu pasigirdo ir varpų 

dabar gaudimas, kurie nenorėjo, kad 
i tiktai klausimas ar visi lietu-j žmonės išvažiuotų, todėl juos 
viai N. J. valstijos žino apie kvietė į maldnamius, kad ten 
tai? Mes biskį pavėlavome 
garsinimą, bet niekis. Tiktai 

i pasistengkite vieni sužinoję 
! pranešti ’ kitiems. Plakatai

APLA CENTRO KOMITETC
antrašai

■ 1 < ■ 1 j

sime ambicijų
kad ne pas menininkus ? 

į gi, chorai prisirengę,

VO kaimas ant kianto upės.šilkos. Buvo padaryti del Patersono, New- 
diena ir mes nutarėme laukti vakaro ir tik arko ir Elizabetho 1 1 « • • I TT-W ll—., nes tuose 

miestuose randasi chorai. Vi-tada eiti jieškoti maisto. Patraukėme at
gal į mišką ir, nors labai išalkę, bet pilni si tų miestų choristai būtinai
energijos, sugulėme ir ilsėjomės. Staiga 
pakilo drg. Krasauskas ir nuėjo tolyn. Mes 
žiūrėjome, kur jis eina. Pamatėme nela
bai toli didelį šunį, tai supratome, kad tai 
jo tikslas pagauti ir nušauti tą šunį, kad 
pasidaryti pietus. Ant jo šauksmo šuva 
sustojo, bet kaip tik norėdavo prieiti prie 
jo artyn, šuva bego tolyn. Toji medžioklė 
tęsėsi apie pusę valandos, bet be pasekmių 
—šuva pabėgo. Sugrįžo ir Krasauskas, 
keikdamas, kad toks riebus šuva buvo ir 
pabėgo, ir mes likome penkta diena be pie
tų, v

Po nenusisekusios Krasausko medžioklės 
mes visgi sulaukėme vakaro ir leidomės 
visi į tą kaimą. Buvo labai tamsu ir miške 
ir kaime: tas mums labai tiko. Kaip tik1 
įėjome į kaimą, pažinome, kad tai yra 
Amūro kazokų stanica, kurių mes labiau
siai bijojome. Jie jau tikrai turėjo žinią 
apie mūsų pabėgimą, ir nuo jų jau sunku 
atsiginti ar pabėgti, nes jie visi buvo gink
luoti ir kiekvienas turėjo arklį, galėjo bė
gioti per kalnus ir miškus.

Reikia gauti valgyti, arba mirti miške. 
muu.0 uL1v- ^^name Per “stanicą” ir sutinkame kazo- 

dė, o mūsų draugu bei ju signalų nesigir-j^us’ galuotus ir be ginklų. Jie palydi

Įėję į vidurį kaimo, pamatėme žydriai de-dėjo. Pradėjome nerimastauti, susirųpinę 
jų dikimu, manydami, kad juos gal būt ne- —v.- , . . -rn . . t - . - •
tikėtai užklupo, kad nespėjo nei už ginklų !£anplas dvi lempas. Tai buvo krautuve, į 
nusitverti. Tik staiga pasigirdo šūvis mie- drS- Krasauskas ir Golub tuojaus 
stelyj ir tik vienas. Jo aidas nuūžė per /J0’ .° J1168 *?u.ve palikome ant sargybos, 
mišką ir vėl užviešpatavo tamsi tyla. Mes Tenai buvo keletas kazokų, kurie tuojaus 
išbėgome iš miško ir leidomės bėgti pagal ®UZ1I}U’2’ pamatę nematytus žmones, kūnų 
sutartį į miestelį, ir nedabėgus dar miestu-/rabuzlal .buY° sudraskyti einant per tan
ko sutikome draugus, kurie mums paaiški- i kumynus w kariantis ant skaluotų kalnų.
no, kad jiems viskas pavyko laimingai, o 
kas šovė ir ką, jie nežino. Jie turėjo di
delį kepalą duonos, keletą. svarų lašinių, 
cdkraus ir ryžių. Be galo džiaugėmės, tu
rėdami tokį turtą, ir linksmai patraukėme 
tolyn apie 10 viorstų, kur suradome upelį, 
bėgantį nuo kalno tirpstančio sniego. Čia 
pasisėmėme vandens, nes turėjome nema
žą tam tikrą arbatai virti blekinę, ir, įėję 
į tankumyną, sukūrėme ugnį, išsivirėme 
arbatos, sočiai pavalgęme ir leidomės tolyn 
kėliu iki 10 valandai ryto, nesutikdami per 
višą laiką nei mažiausios gyvybės.

■'•į - į t • » . į

Buvome jau ėję dvi naktis ir dieną be 
jokio poilsio, tai jautėmės labai pavargę. 
Todėl įėjome į tankumyną, išsivirėme ar
batos ir du užmigome, o du palikome ant 
sargybos. Biskutį numiegojį* ejome to
liaus; dabar jau per kalnus ir nepereina
mus miškus linkui upės Šilkos, kuri turėjo 
būt mums kelrodžiu iki pat Sretensko.

Dabar jau eidavome dienomis, nes naktį 
per tokius miškus ir kalnus nebuvo jokios 
galimybės eiti del tankumo ir tamsumo ir 
delei žvėrių, kurie per naktis šlamėdavo 
apie mus. Išėję per dieną, prievakarį pa
sirinkdavome vietą kur tarp kalnų, kame 
paprastai buvo galima rasti vandens, bė
gančio nuo kalnų tirpstančio sniego. Išsi
rinkę patogesnę vietą, sukurdavome ketu
ris ugniakurus ir viduryje jų atsiguldavo
me, kad apsisaugojus nuo šalčio ir žvėrių. 
Paprastai miegodavome pakaitom po du, 
o kiti du būdavome ant sargybos su gink
lais rankose. Malku buvo užtektinai visur;

privalo pasistengti išplatinti 
plakatus greičiausiai savo 
miestuose ir apielinkinėse lie
tuvių kolonijose. Ypatingai 
Patersono draugai choristai ir 
choristės privalo pasidarbuoti, 
kad kiekvienas Patersono lie
tuvis žinotų apie mūsų pikni
ką.

Visi chorai, kurie dar nepa- 
skyrėte darbininkų, būtinai tu
rite paskirti bent po 3-4 prie 
pikniko įvairių darbų. Pikni
kas prasidės nuo 12-tos vai. 
dieną, Regina Roost Parke,Pat
erson, N.; J., 20 d. liepos. 

, Draugai, pasistengkite, kad 
l šis piknikas būtų sėkmingas, 
nes pinigų apskričiui reikalin
ga išleidimui Seno Vinco me
lodramos “Nebaigta Kova,” 
kuri jau spausdinama, ir su 
pradžia rugsėjo bus gatava. 
Chorai,. kurie nori, jau dabar 
gali siųsti užsakymus—A. Jes- 
kevičiūtei, 46 Ten .Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

kunigai dar daugiau galėtų 
tamsesniuosius apmulkinti ir 
pasipinigautų.

Mes, bangiečiai, buvome 
prisirengę važiuoti į “Laisvės” 
pikniką ir jokie varpai mus 
negalėjo sulaikyti.

Prisiartinus iškeliavimo lai-1 
kui, mes traukiame į kliubo 
kambarius, nes iš čia busas tū
ri išeiti. Mums atėjus, dar 
buso nebuvo. Tik šlapi suo
lai riogsojo. Kai kurie jau sė
dėjo po medžiu, kuris juos pla
čiai apglobęs šakomis ir ža
liais lapais dengė nuo lietaus.

Ateina ir busas, bepTie to- 
kis, kokį mes pagedavome:

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrili
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai'* 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

B. K.

HAARLEM OIL

TORONTO, KANADA

Kazokai, kumštelėję vienas kitam, pradėjo 
patyliais kalbėtis, o mes, matydami tą visą 
per langą, nerimavome ir turėjome priren
gę savo nekokius ginklus. Pamatėme per 
langą ir duris, kad jie pradėjo kalbėtis su 
mūsų draugais ir galima buvo spręsti, kad 
jie nusiramino. Užklausus mūsų draugams 
duonos ir kitokio maisto pasipirkti, vienas 
iš ju tuojaus pasakė, kad pirma, negu jis 
.parduos ką nors,> jis turi žinoti, kas jie to
kie yra ir iš kur čia atsirado. Mūsų drau
gai susimaišė ir skubiai galvojo, kaip čia 
atsakyti, bet tuo laiku vienas įš jų sako: 
“Gal jūs chiščinikai?” Draugai suprato 
tuojaus, kad jiems visai netikėtai atėjo pa- 

Igelba iš jų priešų pusės ir tuojaus atsakė: 
■ “Taip.” Chiščinikais vadinasi tie žmonės, 
i kurie slaptai nuo valdžios įieško pagal kal
nų upelius aukso ir suradę pasinaudoja 
sau. Visi tie neapriboti ir neišmieruoti 

| miškai per tūkstančius viorstų į kiekvieną 
'pusę priklausė caro dvarui, kuris, kaip,tas 
j šuva ant šieno, nei pats ėdė, nei kitiems 
idaleido. Tokių aukso medžiotojų būdavo 
Amūro miškuose, bet ne pavieniai, o grupė
mis—po 15-20 žmonių. • Valdžia, jei jai pa
sisekdavo sugauti juos, bausdavo kalėjimu 
už vogimą ypatiško caro turto, bet vietiniai 
gyventojai ir net kazokai ne tik jų neper
sekiodavo, bet pagelbėdavo pasilsėpti, nes, 
jei jiems pavykdavo surasti užtektinai auk
so per vasarą, tai jų visa paduja ant žie
mos ateidavo į miestukus ir “stanicas” ir 
prašvilpdavo savo vasaros turtingą uždar
bį.

Nauja Kuopa Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo Amerikoj ,

Mes, Toronto moterys ir 
mergaitės, suradom reikalą su
tverti L.D.S.A. kuopą Toron-; 
te; tam pritarė ir mūs drau
gai vyrai, vietinės A.L.D.L.D.. 
162-ros kuopos nariai, ir išrin
ko komisiją iš 2-jų vyrų ir vie
nos moteps del pagelbėjimo 
mums tai padaryti.

Po keletos asmeniškų pasi
kalbėjimų, nutarėm sušaukti 
laiškais viešą Toronto moterų 
ir mergaičių susirinkimą 4 d. 
liepos. Nors pakvietimų dau
geliui buvom išsiuntę, bet ka
žin del kokios priežasties labai 
mažai atsilankė. Tačiaus mes, 
atsilankiusios, po tūlo pasikal
bėjimo, nutarėm vienbalsiai 
išrinkti laikiną valdybą ir dar
bą varyti ■pirmyn.

Sekantis L.D.S.A. susirinki
mas įvyks liepos mėn. 16 die
ną, 143 Manning Ave., 7:30 
vai. vakare. ' Tad, gerbiamos 
draugės Toronto ir apielinkės, 
esate kviečiamos į minimą su
sirinkimą atsilankyti, kurios 
nesat priešingos darbininkiš
kam judėjimui. Mūsų, drau
gės darbininkės bei darbinin
kiškų šeimų auklėtojos, yra bū
tina pareiga daugiau susipažin
ti su politika, su j darbininkų 
klasės.reikalai^; nes mes, mote
rys, dabartiniu laiku išimtinai; 
esam daugiau išnaudojamos 
darbuose, negu vyrai, tad ir 
stengkimės organizuotai suras
ti tą išnaudojimo siūlo galą, o 
suradę jau tuokart mes mokė
sim kurion pusėn vėl vynioti.

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

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

(Bbalzampo)a Ir laidoja numirnaioa 
. visokių kapinių. Norintieji geriausio _ 

tarnavimo ir už žemų kainų, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas aaane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA. v
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Pirmininkas—'F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, 
(Corliss Sta.)

Vice-P Irmin inkas—K. STAŠINSKAS,
Box 655, New Kensington, Pa.

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

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

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

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

A. P. L.TaTkuopv sekr 
ANTRAŠAI

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

3— P. Sadulienč, 108 Cress St., Carnegie 
Pą.

4— J. Pacauskas, 539
Shenandoah, Pa.

Į,.—V. Labutis, 121
McAdoo, Pa.

6—M. E. Custerienė, 
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 
Brentwood, Pa.

8— W. StaSinskas, 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stašinskas, 
Kensington, Pa.

10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 
Heights, Ill.

11— J. Baržkietis, P. O.
Pa.

12— J. Kinderis, ■ 
Ambridge, Pa.

13— ' Orban, R.
Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas,
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas,
Aliquippa, Pa.

17—K. Levine, 242 Penn Avė., 
Turtle Creek, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201, Mijiden, W. Va.0
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa 
22—P. Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth

N- Y. .
24— P. Sodeikis, 1324

Youngstown, Ohio.
25— A. Delinikaiciūtė,

Buffalo,* N.' Y.
26— A. Dambrauskas, 224

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonvilk

Ill. '
30—J. Leonaitis, 107 N.

Benton, III.
32— K. dBakanauskas, 677

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus. 1256

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton,
35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

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

Harrisburg, Hl. ’■
37— L. Aiman, Box 568, Castle Shannon 

Pa.
38— F. Šiaučiulis, 304 

Frankfort, III.
39— J. Willumat, 417 

Collinsville, Ill.
i 40—Ig. Kirtiklis, 1388
i Ohio.

41—J. Guzevičienė, Box 400, Benld, Ill.
1 42—F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.

43— K. Šatas, 215 Hess Ave,, Saginaw 
Mich.

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

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

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius,

Brooklyn, N; Y.
50— M. Urmoniūtė, 37

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

Wilkes-Barre, Pa.
CMlcago, Ill.

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

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

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

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

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burto 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta 
rimų Raštininkas J. Stripinis, 4! 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininką 
K. Venslduskas, 12 Andover St.; Li 
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 711* 
North Montello St.; Kasierius Į). P? į 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo • 
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St 
M. Yazukevičia, 153 Ames' St.; P 
Krušas, 99 Arthur St.) Maršalka Ę 
Saulėnas, 20 Faxon $t, Visi į? 
Montello, Mass.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS 

Valdyba:
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale 

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

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

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 16$ 

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

Maršalka -J. Pilipauskis, 19 Arnes 
St. Visi Montello, Mass. i 
Susirinkimus laiko pirmą seredq 

kiekvieno mėnesio.

JIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

■Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bodis, 
68 W. 10 

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard

Iždininkas F. Lukaitis, 
330 Broadway 

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

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

Maršalka JL. Rimša, 
167 W. 20 St.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

Clark PI.
Prot. Rašt. B. Barkauskis,

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

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

Olark PI.
, Iždo Globėjai: D. Kalnetienė, 144 <
5. Park . St., J, Krak^uskas, 300.) 
?irst. St. ‘

Organo Rašt. J. Kentrus, 201 E. 
Vestfield Ave., Roselle. Park, N}

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad- 
vay.

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė- 
esio antrą ketvergą, po No. 269- 

:71 Second St.
D. L. K. K. DRAtlGliA 

Detroit, Mich.
VALDYBA:

J. Liubertas, 4177 Ashland’irm.
Avė.

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

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

'urtų rašt. J. Overaitis, 4689 Bran
don Ave.

ždininkas A. Vegela, 7715 Dayton
Ave. '
Guntarienė.

ždo globėjai: E. Vėgėlienė ir O.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

as ketvirtą nedėldteių kiekvieno 
■iėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
r Dix Avė., 3 vai. po pietų.

JETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
1RAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Urmininkas P. Krikščius, 236 

Terrace.
/irmininko pagelb. O. Giraitienė, 481 

Summit St.
drotokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
?in. Rašt. A. Giraičiūtė, 481 Sum

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket-. 
/ergą kiekvieno mėnesio, Labor .Ųy- 
eeum, 29 Lawrence Št., Hartiprd, 
Oonn.,- 7:80 ^al. vakare.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Vąldybds Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbinink^ O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininke K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 81 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 786 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Arnes St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M, Potsus, 184 Ames, St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St, Visos Montello, MaSš. \

PITTSBURGH!) IR APIELINKRS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

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

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

Sekretorė A. K. Sliekieni, 8121 El
roy Ave., Brentwood, Pittsburgh, 

’ Pa.
Iždininkas J. Miliauskas, 626 Wood

ward Ave., McKees Rocks, Pa.

Bažnyčios Lietu 
kaip grybai po lie 
nepasibaigę Panevį 
mulkinyčios, prari 
džiausią sumą pinif 
darbai, kai buržuaz 
kitą statyti. Tuo 
būriai bedarbių su ; 
badauja, kai va 
valstiečius slegia n 
mokesčių jungas, 
jau visur yra gau: 
namų,” kuriems ne 
kinčių, buržuazija r 
kelis milionus litų i 
jos mulkinyčios stat 
“kad išgarsinus Li< 
dą visam pasaulyj, 
ji ne garsi šaudyi 
lauko teismais, žv£ 
apstumu ir panašiai:

Lietuviškoji burž 
to naujas bažnyčias 
žino,, kad ne jos j 
darbininkų ir r 
valstiečių kruvinai 
centais ir rankomis 
rytos tos masyvios 
šventųjų balvonai. 
stato bažnyčią tode 
si, jog įdėtas j tą s 
stybės kapitalas 
darbininkų ir valst 
buržuazijai šimteri 
Trečia, kapitalistai 
statybai nesigaili 
sumų todėl, kad 1 
kunigai klusniai tar 
talistams, laiko da 
valstiečių mas( 
kaip grandimis
religiniais prietarą 
minais pomirtinėm!! 
Kunigai mokina ne 
pasaulio rūpesčiai: 
pia pažvelgti j dan 
čius ir lelijas, “kuri 
sėja, nei pjauna, n 
krauna,” o ar jie 
Kunigai liepia jioš’
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i: E. Vegelienj ir O. 
susirinkimai aesibūna 

nedėldieių kiekvieno 
uvių Svetainėj, 25th St. 
3 vai. po pietų.

jai: l). Kalnetienė, 
., J. Krakauskas,

išt. J. Kentrus, 201 E. 
Roselle Park, N. J.

J. Kiceina, 259 Broad- 

xi įvyksta kiekvieno mė- 
ketvergą, po No. 269- 
St.

*

k i * i x. • ( i ' r < • t •
Pirmadienis, Liepos 14,1930

ve

nis, Liepos 14, 1930

, Ą. Kapeckas, 730 Na- 
w

K .Rasdkas, R» R. 9,

Garbanauskas, 1108

Daukšas, 1131 Walk- 
jbėjai: Ig. Medastavičius, 

Aye.; J. KripkūnienS, 
ton Avė.
.ankytojai: Ig. Ruzinskas,
• Avė.; J. Vilkūnienė, 718

I. MedustaviČius, F. Ze- 
!a>ikas, A. Lujus, A. Ja-

: Komisija: A. Senkus, 
A. Krasnauskas.

F. Zegunis, 515

tujas A. Ga r ba
ube t h Avė.
rinkimai įvyksta 
antrą utaminką, 

63 Hamilton Ave.

)8 E

MYLĖTOJŲ VYRŲ IR W 
DR U'GYSTĖ, MOLINE,' J 

ILLINOIS
dyba 1930 Metamsf 
įtusevieia, 1003—25th St. 
K. Juška, 325—4th Avė. 
lekr. A. Trepkus,'349—•

Shimkus, 135—36th St 
ie, 5i>2—Ith Avė.
i Moline, III.

J. Julius, Box, 
h Avė., Moline,

215—I7th Avė., 
Maršalka J. 

. Moline, III.

48th 
III.;

East 
Kai ris,

ETCVOS KUNIGA1KŠ- 
\l K) DRAUGYSTES

5 Vardai ir Adresai:
K. Maziliauskas,

593 Avė.
nkas A. Bočis,

68 W. 10
:k. P. Janiūnas,

128 W. 49th
. A. ArasimaviČius,

625 Boulevard
. Lukaitis,

330 Broadway 
jjas V. VaclaviČius,

20 E. 22nd St.
•jas J. Laurinaitis,

348 Avė. C.
Rimša,

A.

St

St.

167 W. 20 St.

Z A BETH, N. J.
d) bos Adresai:
3udris, 415 Franklin St.

121

n

PinkeviČius,

Barkauskis, 

pigutis, 2122 
N. J. 
Paulauskas,

255

In-

228

{. K. DRAUGIJA 
etroit, Mich. 
VALDYBA: 
ubertas, 4177 Ashland

z
Birštonas, 2739 Carson

Štininkas V. J. Gerai/ 
9i6 Sharon Ave.
. Overaitis, 4689 Bran-

. Vegela, 7715 Dayton

SŪNŲ IR DUKTERŲ 
; HARTFORD, CONN. 
>a 1930 įMetams
P. Krikščius, 236 Park 

įgelb. O. Giraitienė, 431 

štininkas J. Kazlauskas, 
i St.
. Giraičiūtė, 431 Sum-

Klimas, 36 Russell St 
kraitis, 174 Ashley St. 
ūrėtojas V. Staugaitis, 
i St.
atsibūna kas antrą ket- 
no mėnesio, Labor Ly- 
iwrence St., Hartford, 
ai. vakare.

iŠELPINfi DRAUGYS- 
MONTELLO, MASS.

y b oh Adresai:
E. Beniulienč, 16 Bun- 
?irm. Pageibinlnkė O. 
) Vine St.; Protokolų 
Zizen, 673 N. Main St.: 
ninkė K. čereškienS, w 
t.«; Iždininke M. Klima- 
arence St.; Kasos Glo- 
onienė, 73b N. Montello 
»nė, 221 Ames' St.; V.

Intervale St.; Ligonių 
Potsus, 184 Ames St.; 
Šimanskienė, 88 Vine 

ontello, Mass.

SO IR APIELINKJ&S 
ISTINfiS TARYBOS 
OMIT ET A S
F. Rogers, 312 Oregon 
irgh, Pa.
įninkąs J. D. Sliekas, 
Ave., Brentwood, PTlts-

K. SliekienS, 3121 EI- 
Brentwood, Pittsburgh,

Miliauskjis, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.
J. Urbonas, 1723 Jane

lAisvė : ■r
Puslapis Penktas

——t

A. L. D. L. D. ŽINIOS
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

IŠ A. L ,D .L. D. IV APSKRI
ČIO 28 KONFERENCIJOS

kunigai buvo ir tebėra karalių, 
carų ir visokių išnaudotojų 
ramstis. Jie laimina ginklus 
prieš tuos, kurie griauna kapi
talistinę tvarką, kurie nori 
įvest komunizmą. Jie gerai 
žino, kad žlugus kapitalizmui 
turi žlugt ir jie, kžfipo išnau
dotojų kapitalistų klasės da
lis.

Kapitalistai remia bažny-

85 m. Senelis Gavo Divorsą 
ir Alimentą nuo “Padykėlės”

nė, galėtų sureguliuoti cuk
raus kainas visam pasaulyj.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N.

IĮ. Figens, 221 Second ŠI
S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Singerj. į

LIETUVIS GRABORIUSJ

NORINTIEJI GE
RI A U 81 O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI* 
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

Optometras ir 
Optikas

Telephone, South Boston 2805-R
J. L. Pašakarnis, O J)

100 Sužeista Indijos 
Nacionalistu Demonstracijoj

BOMBAY, Indija.— Pe- 
reitą penktadienį čionai vėl 
tapo sužeista 100 asmenų. 
Tai įvyko, kuomet minia 
žmonių formavosi į eiles 
protestui prieš Britų bruta- 
liškumus ir pavergimą. Už
puolusi ginkluota policija 
taškė indusus į visas puses. 
Daugelis sužeista pavojin
gai.

MONTROSE, Col.— Em
ory C. Brooks, 85 metų am
žiaus senis, apskundė teis
mui ^avo pačią, 63 metų 
amžiaus, reikalaudamas di- 
vorso ir alimento (alimo- 

Senis sakė, kad pati 
i” ir jį pametė. 

>” rašo: “Jokios policinės, j Teismas patvarkė, kad di- 
net ir kultūrinės priemonės I vorsą suteiksiąs ir jo buvu- 
valstybei nepadeda dorovę ir Įsioji žmona turi mokėti se

niui alimento $100 mėnesiui.

draugai ir draugės labai patin
ka, nes atsineša labai draugiš
kai. Išvažiuodamas namo iš-1 čia, nes ji yra vienas iš gėrės- 
sivežiau labai gerą įspūdį iš1 nių engimo įrankių. Panenupisl 
šios konferencijos. Tik vienas kademų laikraštyj liesos ke-i^l # j 
dalykas man ne labai patinka, i ^as 
tai mūsų kuopos savo spaudos 
darbus atiduoda privatiškiems 
biznieriams, o ne mūsų darbi
ninkiškoms spaustuvėms.
maniau, 
yra 
kur 
yra 
bus 
bet, 
clevelandiečiai nėra liuosi nuo 
tų klaidų. Pavyzdin, A.L.D.'W^ °, 
L.D. 22'ir 190 kuopos rengia'!kiekvienam darbo žmogui zi; 
pikniką ant 26 d. liepos ir ap
garsinimus (plakatus) at
spausdinę privatiškoje spaus-! 
tuvėje, ten pat ant vietos. Ko-' 
del negalima atiduoti visus;
spaudos darbus darbininkų 
dienraščiams: “Laisvei” arba 
“Vilniai?” Nors mes labai 
tankiai garsiname savo visus 

. . parengimus mūsų dienraš-
Tai tiesiog ^ignoravimas šiuose, parašydami ilgiausius 

apgarsinimus korespondencijų 
vietoj, ir tos mūsų “korespon
dencijos” užima veltui vietą 
laikraščiuose, nes jose nėra 
nieko naujo, kad skaitytojai 
galėtų ką naudingo iš jų iš
skaityti, ir dienraščiams nėra 
iš tokių raštų jokios naudos,

kon-

kad 
vai.
va-
tik Aš 

kad tik Pittsburghe 
padaryta tokių klaidų, 

mūsų kuopos jau ne sykį 
atidavę savo spaudos dar- 
pBvatiįškiems. vertelgoms, 
kaip matyti, ir draugai

tvarką palaikyti tiek, kiek pa
deda viena bažnyčia. Visa ei
lė policistų nepadarys tiek, 
kick. pa.da™ rena klau^kla Nori Sureguliuoti Cukraus su izpazintim. Be to,‘ bibli- ” .

'joj parašyta: “Per mane ka- i Kamas—Steigs Inistą 
raliai viešpatauja. . .per mane 
kunigaikščiai duoda paliepi
mus ir vyresnybės teisingumą1 

(tas “teisingumas” |
NEW YORK.— Kiubos, 

ir Porto Ricos cukraus 
! plantacijų ir fabrikų atsto- 

Kiekviėnai giminei ‘ vai šiomis dienomis turėjonomas).
dievaž yra pastatęs valdyto-' pasitarimus, kuriuose nuta

rtų galirha visą litaniją i daryti bandymus įsteigi- 
nonipžin. vvskfinu ir ku-1 - - i»j i- i-. mm vieno didelio pasauli

nio trusto. Šis, jų nuomo-

IV

Clevelande, Ohio, 6 d. lie
pos atsibuvo IV Apskričio 
ferencija.

Nors buvo garsinta, 
konferencija prasidės 10 
ryte, bet prasidėjo viena 
landa vėliau. Mat, ne
i’ittsburgho apskr. komitetas 
pavėluodavo vaandą arba dau

giau, bet tas pats yra ir Cleve
lande, nes ir čia vieną valan
dą pavėlavo iš apskričio komi
teto keli draugai. Konferen-< 
cijoj dalyvavo 16 delegatų, at
stovaudami 4 kuopas, ir ap
skričio . komitetas. Delegatus 
atsiuntė Cleveland© abidvi 
kuopos, Akrono kuopa ir Car
negie kuopa. Reiškia, trys 
kuopos iš Ohio valstijos, ir vie
na iš Pennsylvania. Na, o ką 
veikia kitos kuopos? Ar joms 
IV Apskričio ir abelnai A. L. 
D. L. D. reikalai svetimi ? Tai 
didžiausias apsileidimas
Apskrityj, kokis tik kada bu-' 
vo!
IV Apskričio konferencijos.

Jeigu kuopos ir negalėjo pri
siųsti atstovus, tai reikėjo nbrs 
raportus prisiųsti su paaiškini- 
tiu, delko negali dalyvauti 

onferencijoj. Bet dabar nie
ko: viskas ramu, tylu.

Konferencija buvo labai gy
va ir padarė daug naudingų: tiktai turi naudą tos kuopos' 
nutarimų. Tik tuos nutarimus (kurios garsinasi. Mūsų priva- 
reikia gyveniman įvykdyti, ir lumas visus spaudos darbus 
tuo sykiu bus padaryta didelis atiduoti mūsų darbininkiškoms 
žingsnis pirmyn. (Aš čia ne- spaustuvėms, kur tuo 
minėsiu, kokius nutarimus kon- sykiu 
ferencija padarė, nes visi šios įspaudai 
konferencijos nutarimai tilps Atiduodami savo spaudos dar- 
organe “Laisvėj” ir juos galės bus privatiškiems vertelgoms, 
matyti visi nariai.) mes remiame savo priešus, nes

Pasibaigus k o n fe r encijai, j privatiški vertelgos, didžiumo- 
buvo ant vietos suruošta va-Įje, susideda iš darbininkų 
karienė, kurią davė 22 ir 190 j priešų. Argi ne sarmata su- 
kuopos, delegatams ir abelnai Įąipratusiems darbininkams 

^svečiams. Vakarienė buvo la- femti savo priešus? šitokių 
«bai puiki, kur draugai ir drau- klaidų mūsų darbininkiškos 

ges clevelandiečiai padėjo ikuopos turėtų vengti ir priva- 
daug darbo ir lėšų, už ką fiškiems vertelgoms 
jiems priklauso didelis pade- jokių spaudos dafbų duoti, 
kos žodis. Man Clevelando

ja.I Ji tokių popiežių, vyskupų ir ku 
Į nigų žpdžių suminėti, bet ir1 
taip jau aišku, kad bažnyčia 
yra fabrikantu, plėšiku ir spe
kuliantų birža ir todėl su ja 
reikia griežtai kovot. Taigi, 
kiekvieno susipratusi© darbi
ninko ir darbininkės pareiga 
šalia klasių kovos aiškint ta 
klasinę bažnyčios ir tikybos 
rolę klasių kovoj, kaipo ap
gaulės ir išnaudojimo maši
nos rolę. Reikia aiškinti tą 
dar tebetikintiems bažnyčia ir 
kunigais darbo, žmonėms ir 
raut iš šaknų šį išsikerojusį 
daugelio darbininkų širdyse 
piktdagį.

E.

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Wcitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

A,

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,VictrolaRadiolosGEORGE MASILIONIS
377 Broadway , South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ * 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIA1, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

pačiu 
mes suteiksime savo 

finansinę paramą.
SCRANTON, PA.

neturėtų

J. Gataveckas.

KAPITALISTAI REMIA BAŽNYČIĄ, 0 
BAŽNYČIA—KAPITALISTUS

Bažnyčios Lietuvoj dygsta,karalystės,: girdi, “kraukit ne 
kaip grybai po lietaus. Dar į žemiškus turtus, o dangiškuo- 
nepasibaigę Panevėžyj vienos !s^us> kur nei vagis nepavagia, 
mulkinyčios, prarijusios di- ne^ kandis nesuėda, nei rūdis 
džiausią sumą pinigų statybos nesugadina. Kunigai liepia 
darbai, kai buržuazija sumanė savo klasės pnesus 
kitą statyti. Tuo laiku, kai; kapitalistus, kurie išmeta gat- 
būriai bedarbių su šeimynomis!v5n dnrhino-iir™
badauja, kai 
valstiečius slegia nepanešamas 
mokesčių jungas, kai ir šiaip 
jau visur yra gausiai “dievo 
namų,” kuriems neužtenka ti
kinčių, buržuazija ruošiasi dar 
kelis milionus litų išmest nau
jos mulkinyčios statybai, girdi, 
“kad išgarsinus Lietuvos var
dą visam pasaulyj.” Ar dar 
ji ne garsi šaudymais, karo 
lauko teismais, žvalgybininkų 
apstumu ir panašiais dalykais?

Lietuviškoji buržuazija sta
to naujas bažnyčias, nes gerai 
žino,, k^d ne jos prakaitu, o 
darbininkų ir nuskurdusių 
valstiečių kruvinai uždirbtais 
centais1 ir rankomis bus pada
rytos tos masyvios sienos ir 
šventųjų balvonai. 
stato bažnyčią todėl, kad tiki
si, jog įdėtas į tą statybą vai- Rėkia: “nekraut žemiškų 
stybės kapitalas išspaus iš turtų,” o patys didžiausius 
darbininkų ir valstiečių, atneš j turtus: . fabrikus, malūnus, 
buržuazijai šimteriopą pelną. J lentpjūves, plytines, bankus 
Trečia, kapitalistai bažnyčios,tur (Vailokaitis, Šmulkštys,- 

žmogžudys Olšauskas ir daug 
kitų). Rėkia: “gyvenkit kuo 
kukliausiai,” o patys puoš
niausiuose, ištaigingiausiuose 
rūmuose iš keliolikos kamba
rių gyvena, raivosi, kaip inks
tai taukuose. Tuo tarpu, kai 
dirbęs nuo tamsos iki tamsai 
darbininkas priverstas kriaušy- 
tis su visa šeima ankštoj lin
dynėj.

Patys kunigai būna dau
giausia dvarininkų, fabrikan-

Kunigai liepia

Liepos 7 d. įvyko S.L.A. 
kp. susirinkimas, kuriame 
lyvavo dikčiai narių ir kurie 
su pasibjaurėjimu atsinešė link 
Gegužio už jo kruviną darbą 
buvusiame 36 seime ir pasmer- 

'kė jį, kaipo bjaurų fašistą, ku- 
!ris savo kruvinam darbui ėmė 
| lekcijas nuo tokio pat kruvino
jo Smetonos ir mainierių ėdiko 
Lewiso. Dabar tiems nariams, 
kuriems nebuvo pirmiaus aiš
ku, atsivėrė akys ir jie pama
tė, kad pakol Gegužis viešpa
taus Susivienijime, tai balsavi
mai tiely .reiškia, kiek mirusiam 
kodylavimas, nes tasai fašistas 
vienu savo užsimojimu viską 
gali pasiųsti į gurbą, o patsai 
riogsos Susivienijimo viršūnė
je, tuks darbininkų ne tik pra- i' 
kaitų, bet. ir krauju ir caraus.

Apart kitų reikalų, buvo ir 
rinkimas naujo sekretoriaus ir, 
į vieta atsisakiusio K. Genio, 
liko

da- Dar fra 50 Kopijų
Darbuokimės, kad išplatinti visą 

NAUDOKITĖS NUPIGINTA KAINA15 CENTU UŽ KOPIJĄ
Platintojams, 
egzempliorių

Kuo 
kite 
reikalavimų

imant nemažiau 3 
duodame po 10 centų

Greičiausia Siuskite Užsakymus ir Platin
si! Didžiausiu Skubumu. Laukiame Pa-

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

Norintieji tinkamai prisitaikyti 
savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

PLATINKITE “T MSVĘ”

ATSAKYKITE ! ŠIUOS KLAUSIMUS
i. Ar Jūs naudojate Grape Juice (vynuogių sul

tis) j? ; . . ;................ i ; ...... .
Kaip jūs naudojate jas?-........

Tiesioginiai .......... ................
Išsunktas..........•..................
Su Ginger Ale......................

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

3. Kaip dažnai naudojate?........ ..
4. Kada vėliausia pirkote bonką?
5. Ar Jūs žinojote, kad jos naudojamos pusryčiams, kai

po vaisių sultys?.........-................
6. Kokia kaina už puskvortę (pints)?.
7. Kokio gatunko Jūs vartojate?........ •
8. Kodėl? .................... .. .........................
9. Jei Jūs nevartojate, tai kodėl?........

10. Kodėl Jūs neperkate jos dažniau?..
Kaina ? ...........................................
Nemėgstate ? .................................
Negeriate jų?.................................
Nedaug būdų jas vartoti?............
Nusibodo? ........-..........................

- ‘ ' l

11. Ar Jūs norėtumėt plačiąu žinoti apie naudingumą
Grape Juice (vynuogių sulčių) žmogau? sveikatai?.. 
............... Ar būtų Jums interesingas mokslinis svorio 
kontroliavimo surašąs ?....-................................ .

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

2.

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

MALONUS RŪKYT

vėn nustojusius darbingumo 
varginguosius' darbininkus: o “maištinin

kams,” sukalantiems prieš iš
naudojimą, liepia atsukt ir 
kairią ausį, jei jiems dešinę 
talžo, nes, girdi, “teisingas ir 
mielaširdingas” dievulis po 
“smerčiai” skriaudikus atatin
kamai nubaus, o nuskriaus
tiesiems atsilygins. Kunigai 
atvirai liepia klausyt buržua
zijos. Jie liepia kentėt prie
spaudą, mylėt vargus, nes esą 
—“ką dievas myli, tam ir 
vargų kryželį teikia.”

Bet pažiūrėkime į kunigus, 
apsiginklavusius tomis frazė
mis ir auksiniais kryžiais: ar 
kunigai patys daro tą, ką sa
ko. Ne ir nei Jų mokslas— 
tai tik farizejiška ir spekulian
tiška gražbilystė ir tuščiažo
džiavimas I

Rėkia: 
iš turtų,”

Antra, ji

KĄ

išrinktas P. Šlekaitis.
Narys.

DARYT SU PERVIR- 
ŠIUM KAVOS?

SAO PAULO.— Brazili
jos valdžia mano sunaikinti 
4,500,000 maišų kavos to 
del, kad jos turi perdaug ir 
kavos kainos smarkiai su
mažėję.

statybai nesigaili milžiniškų 
sumų todėl, kad bažnyčia ir 
įunigai klusniai tarnauja kapi
talistams, laiko darbininkų ir 
valstiečių mases paklusnybėj, 
kaip grandimis, sukaustę juos 
religiniais prietarais ir grąsi- 
nimais pomirtinėmis kančiomis.- 
Kunigai mokina nesirūpint šio 
pasaulio rūpesčiais. Jie lie
pia pažvelgti į dangaus paukš
čius ir lelijas, “kurie, girdi, nei 
sėja, nei pjauna, nei į kluonus 
krauna,” o ar jie nelaimingi ?’ tų, buožių, pirklių ir kitokių 
Kunigai liepia jieškot dangaus’spekuliantu sūneliai. TodeU

Vladaa Žukas
. y A I

Jis su savo žmona Milda 
Staneliūte, po kelių dienų pa- 
viešėjimb pas uošvę M. Stane- 
lienę, išvyko į Binghamton, N 
Y., paš motina ir soseri.

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

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

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus už vedi iriuose į 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
vįršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
Asur Amerikoje išsiuntinčjam per paštą. Ad
resuoki t:

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

Išleido Dienraštis “Laisve”

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų. Čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas1 apie pa
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus,-Santos 
“paną Mariją,” etc. Be to, surašyta visa eilė įvai- 

: rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
doma,” stebuklai atlikinėjama.

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

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

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

64 Puslapių, Kaina 15 centų

F. URBONAS, Aptiekorius .
6102 Grand Avenue 
(Kampaa Clermont Avenoa) 
MASPETH, L. N. Y. 
Telephone, Juniper 9796

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

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

Tuojaus reikalaukite prisiųsti- ir ^plaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų. x

LAISVĖ
46 Ten Eyck Street,___________Brooklyn, N. Y.

1 
f .

- w
 

m
 

ė3I

Siųsdami .pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A.. URBAN PHARMACY
151 MBTROPOE1TAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y,

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

Vardas

No.-

Miestas

-Street or Avenue
State.
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VIETOS ŽINIOS pardavinėjančių selyklą ir 
apynius New Yorke, ir vienuo

li’likoje “šlapių” viešbučių 
smuklių Rockaway.

REIKALAVIMAI

išsi-

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Ekskursija

Visi darbininkai, kurie
gali praleisti po keletą dolerių 
buržuazinėse įstaigose pasi
linksminimui, privalo važiuoti 
su šia ekskursija. Nes čia bus 
dvi naudos; iš vienos pusės, 
pasilinksminsite; iš kitos, su
šelpsite darbininkų klasės ko
votojus. laivas paimtas pui
kus ir didelis, talpinantis 
1,550 žmonių. Puiki muzika 
šokiams. Bus rodomi kruta- 
mieji paveikslai; bus klasiški 
šokiai; dainos ir įvairaus spor
to perstatymai,
vo nuobodžiauti nereikės.

Laivas apleis South Ferry 
tarpe 2—3 vai., bet nei minutę 
vėliau 3-Čios valandos po^pie-j $10,000 Pavargėliams 
tų, ateinantį šeštadienį, 19 d. j 
liepos (July).

Tikietai išanksto $1.25, o 
prie laivo $1.50.

Todėl visi pasipirkite išanks
to tikietus “Laisvės” ofise, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts.

Ekskursija bus smagi
tuom, kad čia susirinks įvai
rių tautų darbininkai, bet vie
nodomis mintimis, pasiryžę 
kovoti prieš šiandieninę kapi
talistinės sistemos vergiją! To
dėl, dar sykį pakartosiu, kad, 
dalyvaudami šioj ekskursijoj, 
darbininkai turės dvigubą 
naudą: pasilinksmins ir pa
rems savo klasės būtinuosius 
reikalus, gelbėdami savo kovo
tojus. '

Todėl ant lai-

i $40,000,000 Ekspresiniam 
Automobilių Vieškeliui

Manhattan Borough pirmi- 
I ninkas duoda sumanymą Di
džiojo New Yorko valdybai 
pravesti ekspresinį automobi
liams vieškelį, reikalaudamas 
jam apie $40,000,000. Tai būtų 
vieškelis tarp sumanyto Staten 
Islan-Brooklyn tunelio ir tri
jų miesto dalių (borų) tilto, 
šis tiltas gi sujungs Queens’a, 
Bronx’a ir Manhattaną. Pla
nu ojamasai vieškelis tai po pat 
susijungtų su 38-tos gatvės, 
New Yorke būsimu tuneliu, 
vedančiu į Queensa.

Didis Ex-Kunigaikš!is, dar 
Didesnis Vagis

REIKALINGAS partneris į kendžių 
štorą. Geras biznis ir lengvos są

lygos. Kreipkitės po No. 81 John
son Ave., Brooklyn, N. Y.

(165-167)

PARSIDUODA kendžių štoras. Ran
da žema—tik $35.00 j mėnesį. Biz

nis įdirbtas per daug metų. Parda
vimo priežastį sužinosit ant vietos. 
Kreipkitės j “Laisvės” ofisą.

(165-170)

IŠRANDAVOJIMAI

PARSIDUODA kendžių štoras, ge
ras biznis, galima pigiai pirkti.

Kreipkitės po No. 261 Powers St., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 9213.

(164-166)

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviij Valgykla

Jis bu- 
kainą 

deimantinius karo- 
kurie priklausė senai jo 

gyvenančiai Aust
rai puikių deimantų 
kurie per paveldėji-

Nežinojęs, kaip Padalint

Buvęs Austrijos didysis ku
nigaikštis Leopoldas uždarytas 
kalėjimai!, kaip vagis, 
vo apsiėmus už gerą 
parduoti 
liūs,
giminaitei, 
rijoj, 
karoliai, 
mą jai buvo tekę, kaipo isto
rine dovana Franci jos impera
toriaus Napoleono. Latras 
ex-kunigaikštis Leopoldas ne 
tik tuos karolius, kainuojamus 
$400,000, pigiai New Yorke 
pardavė, bet ir .beveik 

i pinigus pasisavino.

P A. S I R A N D A VOJA fornišiuotas 
kambarys su visais parankamais. 

Matyt galite vakarais, po 6-tai 
valandą!. G. GrablaUskas, 1.208 E. 
95th St., Brooklyn, N. Y.

(165-166)
PASIRANDAVOJA puikus ir švie

sus kambarys, tinkamas del vai
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 Poxcroft 5818.

(164-166)

PARSIDUODA Great Necke bučernė 
ir grosernė, biznis gerai įdirbtas, 

lietuvių apgyvento] vietoj. Jeigu no
ri, gali pirkti su namu arba vieną 
biznį. Labai gera proga, pasinau-
dokit. Del platesnių « informacijų
klauskite telefonu: Great Neck 1686, 
arba kreipkitės po num. 100 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y. 153-?

S

visus

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

314 Devoe St., Brooklyn, N. 
Savininkas gyvena 55 S. 5th St. 

(162-167)

PASIRANDAVOJA 
kriaučių šapa su 

šinom ir 7 kitokios 
Atiduosiu už labai 
randą.

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves^ Name

BROOKLYN, N. Y.

KRISL
Tautinė Kultūra
Jau tariasi
SLA žinios
Dvi Milžiniškos E

Rašo L. Prus

Kalbėdamas Visos 
Komunistų Partijos 
me, d. Stalinas, tarp 
lietė klausimą tautini 
Proletarinės diktatui 
se tautinė kultūra ga 
klestėti. Prie buržu; 
patavimo tautinė k 
nauja buržuazijos 
Nacionalizmo nuodai; 
na minias. ProletAr 
tūros sąlygose tauti 
savo turiniu yra soči 
auklėja minias ta 
dvasioje.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK) 

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

X-Svinduliu Didgnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
i STOGDENGIS j į

!<l T Metalu Išmušamo t Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOK

197 Havemeyefr Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Kauniškės būklės 
tautinė kultūra kelia 
ūpą ir veisia parazi 
tarpu Sovietų Baltgi 
tuvių mažuma auklė 
kitokioj dvasioj, nors 
čioj kalboj.

Policija Išblaškė Coney I 
island Mitingą

Policija suardė Komunistų 
Partijos ir Jaunųjų Komunis
tų Lygos mitingą atvirame 
ore, 20th St. ir Mermaid Ave., 
Coney Islande. PolicmanaSj 
nutraukė kalbėtoją nuo pint-l.T)AnQTT^TTnn. 
formos, reikalaudamas priro- 
dyt, kad turi policijos leidi- duoda iš priežasties kitokių užsiėmi
mą mitingui, ir neva tuo tiks- !nų,_ jT ir‘ G , tuve su gyvenimo kambariais. 15

llll nusivedė I telefono būdelę. Scholes St., Brooklyn, N. Y. 
Į Kiti policmanai tuo tarpu

Dolish nudavė, būk nepažįstąs[stumtlė ir blaškė du šimtus su- 
hei vieno, nei kito; 
is buvo prikalbėjęs

Tūlas žulikas Jacob Dolish 
su Tem. Freppoli jieškojo Cen
tral Parke durnių, iš kurių ga
lėtų pinigus išvilioti. Dolish 
sakėsi esąs iš Californijos; tu
rįs $10,000, kuriuos norįs pa
dalinti tarp pavargėlių: tik 

onių, kurie
tą darbą atliktų. Freppoli jau 
buvo prisikalbinęs vieną be
darbį, raštinių tarnautoją var
du Masley, kaipo žulikystėsl 
auką, kuriam žadėjo* darbą.!

jr jieškąs teisingų

Ex-Kunigas Suimtas kaip 
Vagis $90,000 Bondsu

Areštavo buvusį katalikų 
kunigą M ari ūsą Lagnanį Ja- 
maicoj, ties bažnyčia, kurios 
klebonu jis pirmiau buvo. Jis 
bus deportuojamas į Philadel
phia, kur yra kaltinamas pa
vogime $90,000 vertės bondsų. 
Kiek laiko atgal jis buvo iš
mestas iš kunigystės už per
daug skandališkus darbus.

“Socialistai” pas Elektros 
Trusto Ponus Schenectady

Newyorkiniai “socialistų” 
politikieriai išvažiavo i savo 
partijėlės konvenciją Schenec
tady, N.Y., nominuot kandida
tus ateinantiems rinkimams. 
Schenectady fabrikantai su iš
skėstomis rankomis pasitiko 
“socialistų” delegatus, kurie 
dabar posėdžiauja geriausiame 
miesto viešbutyje. Tuo pačiu 
laiku newyorkinis “Socialistų” 
Partijos organas 
er

New Lead- 
didžiuojaei, kad didysis 

General Elektros Kompanijos 
fabrikas pakvietė visus “socia
listų” delegatus atsilankyti; 
sako: a

“Didysis fabrikas Generalės 
Elektros Kompanijos, kur dir
ba 25,000 darbininkų, visus 
delegatus bendrai ųžkviečia į 
jį atsilankyti. Delegatus po 
fabriką vadžios jo tarnauto
jai.”

Generalė Elektros Kompani
ja, kur vienas iš stambiausių 
,<a vi n i n k ų yra Owen D. 
Young, pasauliniai žinomas 
imperialistas, vadinasi, iš
kilmingai priims ir vaišins 
“Socialistų” Partiją. “So
cialistus,” kaipo savo draugus, 
pagerbia aršiausi darbininkų 
išnaudotojai. Generalė Elekt
ros Kompanija žiarftuausiais 
būdais slopino bent kofcį dar
bininkų bandymą įsisteigti 
uniją. Ta kompanija faktinai 
valdo' ir visą Schenectady 
miestą; komunistams ir ki
tiems kovojantiems darbinin
kams visiškai yra uždrausta 
turėti bent kokį susirinkimą 
gatvėse bei aikštėse..

Bet Generalė Elektros Kom
panija ir jos miestas entuzias
tiškai pasitinka ir priima “so
cialistų” valstijinį suvažiavi
mą. Ar tai dar ne įrodymas, 
kam “socialistai” tarnauja? 
Jie sudaro trečią kapitalistinę 
partiją; jų tik vardas socialis- 
tiškas,1 bet jie atstovauja bur- 
žuazijčs viešpatavimą prieš 
darbininkus.

PARDAVIMAI
ATYDOS—B ARGAN AS! I

PARSIDUODA 4-rių šeimynų namas. ' 
Užkandžių stotis ir bolinė. Gera j 

vieta ypatai, kuri nori pastovaus biz- , 
nio. Galima padaryti gerą pragy- ' 
venimą. Įnešti tereikalaujama
$3,000.00. 836 Lorimer ir kampas
Driggs St., Brooklyn, N. Y.

saldainių krautuvė, 
lietuvių apgyvento] vietoj. Dar--

—, Biznis geras, randa pigi, krau
tuvė su gyvenimo kambariais. 15 1

(164-166)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA:
GRABORIUS
UNDERTAKER

LA I DOT U VIŲ DIREKTORIUS

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

o Frepp&I-jsirinkusių darbininkų. 
_ ____ ,............ Masley, buvo įrodyta, jog yra
kad atsineštų į Central Parką jos leidimas mitingui, 
savo banko knygutę.

Prieina Dolish ir klausia, ar 
tiedu vyrai negalėtų padalinti 
$10,000 arba tikriau sakant, 
$9,000 tarp vargšų; nes jis 
vienam ir kitam už patarnavi
mą duosiąs po $500. Bet pirm 
negu jis jiems įteiks $9,000, 
tai reikia kokio užtikrinimo, 
kad jiedu esą teisingi žmonės| 
ir kad turi kiek turto. Mas-| 
ley parodė banko knygute su Į 
įrašytais $1,200, o šuleris 
Freppolį knygutę su $30,000. 
Bet “labdarys” Dolish sako, 
knygučių neužtenka: kadangi 
aš įteiksiu grynus pinigus, tai 
ir jūs turite grynais pinigais 
užsistatyti pas mane bent po 
$500.

Dolish pasiliko parke; o 
Freppoli ir Masley nuėjo skir
tingais keliais. Masley trau
kė linkui banko, kad išsiimt 
savo pinigų; bet kelyje dasi- 
protėjo pasiteira'uti policijos, 
kaip ir kur bus geriausia pa
vargėliams dalinti tuos devynis 
tūkstančius. Iš stoties tuoj aus 
buvo pasiųsti detektyvai, kurie 
ir areštavo parke Dolishą ir 
Freppolį. Teisme prieš juos 
bus Masley liudininkas.

Iš didelio bundulio pinigų, 
kurį Dolish turėrfb>-buvo tiktai 
$200 tikrais pinigais, o kiti— 
popierėlės, kurias teatruose 
aktoriai rodo vietoj pinigų.

MATTHEW P. RAILAS
(BIELIAUSKAS)

GERAI IR PIGIAI

STOKES

Nufotografuoja ir 
uumaliavoja viso- 
k l us paveikslus 
(vairiomis s p a 1- 
romis. Atnaujina 
senua ir krajavus 
ir sudaro su 
amerlkonifikais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 145C
Kreipkitės ft i u o 

adresu:

JONAS
17S Bridge St., C,, Brooklyn, N. Y.

New Yorko Times 
korespondentas jau 
Indijoj “padangė prs 
pinties”. Indijos vi 
Irwin pasakė prakal
jis davė šiokių tokn 
mų Indijos buržuazij 
mėnesį Londone tui 
Anglijos ir Indijos 
konferenciją. Indijc 
tai daug daugiau bi 
darbo minių revoliu 
Anglijos valdžios. I 
judėjimas Indijoj pK 
je ir prieš Britanijc 
listus ir prieš taip 
tautinę buržuaziją.

GRAB ORIUS
(UNDERTAKER)

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius- 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

PARSIDUODA 11 kambarių namas, 
taipgi 4 kambariai yarde. Yra 

steam heat, elektra, parquet florai, 
v. visas fornišiuotas. ir užimtas įna- 

taciaus ■ miais. Įeigų per metus $3,000. Ar- 
išardv- ti karų ir eleveiterio. Kaina tik 

$12,500. Kreipkitės po No. 547 A 
Kosciuszko St., Brooklyn, N. Y.

(160-165)

Nors 
polici-

mitingas buvo vis tiek 
tas. Vienas darbininkas, ne 
komunistas, tapo areštuotas; 
paskui paleistas, nesurandant 
prieš jį jokios priekabes, pa
našios i nusikaltimą. ♦ v

Sudaužė Telefono Būdukę 
Ir Policmano Nosį

Fred Roth Bronxe sudaužė 
telefono būdukę cigarų krau
tuvėje, kad nors įmetė tris ni
kelius, bet niekaip negalėjo 
prisišaukti reikalau jamą nume- i 
ri. Tapo areštuotas. Bet po
licijos stotyje dar suplojo vie
nam mėlynsiūliui nosį. Jis 
komas po $500 kaucija iki 
smo.

Roof

NAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ
CONEY ISLAND, Boardwalk prie Stillwell Ave.

Rūbams šėputė O O Sezonui kambariai
UV 2, 3, 4 asmenims

Visam Sezonui • $20-$25-$30-$35
DYKAI MŪSŲ KOSTUMERIAMS

Garden—Gymnaziurrias —Saulėtas Salionas—Garo Pirtis
lai
te i-

Independent Unija Veda 
Tris Šiaučių Streikus

Kairioji* Independent čeve-i 
rykų Darbininkų Unija šiuo Į 
laiku veda tris streikus, prieš 
Century Shoe Co., K. and C. 
dirbtuvę ir Pacific Slipper Co. 
Tų streikų finansinei paramai j 
unija rengia pikniką Pleasant 
Bay Parke, rugpjūčio 24 d.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

L.D.S.A. 91-mos kuopos susirinki
mas bus panedėlį, 14 d. liepos, pas 
d. Kaulinį, 5407—69th Lane. Pra- 

Blaivybės agentai areštavo Idžia 8-tą vai. vakare. Visos narės 
35 asmenis, padarydami kra-lateiklt lr nauj'! “or^Kaulinienė. 
tas vienuolikoje krautuvių,! ' (164-165)

Krečia Sėlyklų Krautuves

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbais 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINI 

VARPO 
Kep 4B

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
M. Balchunas, Savininkas Tel

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

ATVESKIT!
Jauskitės Maloniai 

Didesnėj ir Geresnėj

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

> J

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

Telephone: Stagg 440t

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas atfc 
d ar a s dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale krein- 
kites pas mane, o patama 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Rytinėse valstijose 
ža draugų, kurie n( 
“Vilnį.” Apie Chica 
maža draugų, ku 
“Laisvę.” “Laisvės’ 
gauta 15 “Vilniai” 
Reikia tik pasidarbut

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir perą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipiatės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpolnt 2017-2360-3514 
likirpkit ij skelbimą ir priRiųnlrit karta su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
3

šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyt.

mes patarnausime kuogeriausia. *
KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugar- 
biniuojame ilgdm laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET

O

* Prie Lorimer St., šalia Aptiekos BROOKLYN, N. Y.

Tai jau išėjo SU 
oficialia SLA didžiu 
nys. Jis reikia kuo 
paskleisti. Reikia | 
kad jį matytų ir sli 
Susivienijimo nariaij 
Žinių išėjimo gauta ] 
kad dar visa eilė Sū 
kuopų pasisakė už <j 
prieš gegužinius. Pi 
akcionieriai tapo sir 
rodo, .Mid visos k 
Jersey valstijos eis 
ma. Nėra žinių tik 
tono kuopą.

Stalingrade jau pr 
ti milžiniška trak tori 
Kasmet ji išleis po G 
torių. Pirmoji parl 
rių jau išleista. Kai 
nutės išeis vienas 
Niekur kitur pasaul 
kios dirbtuvės.

Paleista darban ir 
ūkio mašinų fabrik; 
tovo Selmašinstroj. 
ji duos produkcijos 
lionų rublių.

Abidvi milžiniško: 
pradėjo darbą pirm 
to joms termino.

Drg. S.' Janulio r 
katorgą ir katorgini] 

, mą labai gerai skait 
darbą atliko d. Janu 
ri gerą plunksną ir 
kad ns ją nenumesi

Kurdų Sukilimas J 
Likęs Sutremptas
ISTANBUL, Tur 

goros valdžia nug 
dus sukilėlius, ’ a] 
jų paskersdama. 
lėliai, pralaimėj 
slapstosi kalnuose

GENEVA, Šve 
Šiuo tarpu Šveica 
reiske didelių še 

n kur termometrą* 
cčnet ikj 42 laipsni!

beito). Daugeli 
labai nepasitenkir

r
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