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alų Lmušame Sienas 
aibas; Užtaisome nuo 
idens.

Kalbėdamas Visos Sąjungos 
Komunistų Partijos suvažiavi
me, d. Stalinas, tarp kitko, pa
lietė klausimą tautinės kultūros. 
Proletarinės diktatūros sąlygo
se tautinė kultūra gali tarpti ir 
klestėti. Prie buržuazijos vieš
patavimo tautinė kultūra tar
nauja buržuazijos tikslams. 
Nacionalizmo nuodais ji svaigi
na minias. Proletariato dikta
tūros sąlygose tautinė kultūra 
savo turiniu yra socialistinė. Ji 
auklėja minias tarptautinėje 
dvasioje.

Britanijos Ekonominis 
Krizis Vis Didėja

Iš Dviejų Miestelių Baltųjų Govėda Išvijo 
Visus Negrus Gyventojus; Bandė Padegti

Galima Kalbėtis Telefonu 
su Kauniečiais

Brooklyn, N. Y. / 
ūsų darbu patenkint 
kuriem tik dirbame.

Kauniškės būklės sąlygose 
tautinė kultūra kelia šovinistinį 
ūpą ir veisia parazitus. Tuo 
tarpu Sovietų Baltgudijoje lie- 

i tuvių mažuma auklėjama visai 
kitokioj dvasioj, nors ir toj pa
čioj kalboj.

negali

TTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

tary 
blic

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

amauju visiem be skir-
Tolumas del manęs skir- 

nedaro. Mano ofisas at- 
dieną ir naktj. Darbą 

u įkerai. Reikale kreip- 
pa> mane, o patarnausiu 
riausiai.
734 Grand Street 
ROOKLYN, N. Y.

New Yorko Times’o specialis 
korespondentas jau rašo, kad 
Indijoj “padangė pradeda gied- 
rinties”. Indijos vice-karalius 
Irwin pasakė prakalbą, kurioj 
jis davė šiokių tokių pažadėji
mų Indijos buržuazijai. Spalių 
mėnesį, Londone turės įvykti 
Anglijos ir Indijos politikierių 
konferenciją. Indijos gandhis- . 
tai daug daugiau bijosi tikros 
darbo minių revoliucijos, negu 
Anglijos valdžios. Revoliucinis 
judėjimas Indijoj plėtosis kovoį, 
je ir prieš Britanijos imperia
listus ir prieš f 
tautinę buržuaziją.

LONDONAS. — Visoj 
Anglijoj pereitą birželio 
mėnesį buvo 1,890,600 be
darbių. Tai 748,218 as
menų daugiau, negu per
eitais metais tuo ' pačiu 
laiku. Kiekvienas penk
tas darbininkas 
gauti darbo.

Paskutinę birželio mėn. 
savaitę buvo anglies iš
kasta 4,465,500 tonų, kuo
met savaitė anksčiau — 
4,594,300.

Plieno gamyba birželio 
mėnesį siekė 600,100 tonų, 
kuomet metai laiko atgal 
tą patį mėnesį pagaminta 
830,900 tonų.

Reikalauja Sunkiai
Bausti Apsileidėlius

MASKVA. — Sovietų nau- 
taip vadinama jas geležinkelių komisaras 

Ruchimovičius išleido pa- 
T> .. _ : reiškimą, persergstintį visusRvtmese valstijose yra nema- . v. , J 1 , •

ža draugų, kurie nori skaityti geležinkelių atsakommgUS 
“Vilnį.” Apie Chicagą yra ne- ' darbininkus, kad jie'vengtų 
maža draugų, kurie skaito

piknike įvyksta nemažai nelaimių 
skaitytojų. anį geležinkelių.

kurie
“Laisvę.” “Laisvės” 
gauta 15 “Vilniai” f* 
Reikia tik pasidarbuoti.

'darbininkus, kad jie'vengtų 
apsileidimo, delei kurio

Už apsi
leidimą būsią labai sunkiai

Tai jau išėjo SLA žinios baudžiami visi prasikaltę 
oficialia SLA didžiumos leidi- geležinkelių :

Jis reikia kuo plačiausia darbininkai. Kiti būsią bau- 
Reikia pasirūpinti, džiamj kaipo tikslūs sabota- 

kad jj. matytų ir skaitytų visi (žt-- net 
KiWHnnn i nmn nariai SI . ! v /

atsakomingi
nys.
paskleisti.

atliuosuoja vidw- 
vidurių malimą 

rideniu ir užsigert 
3, ir galima duot 
įaugusiems. Kai- 
>c, per paltą 65e.

A Padaryta iš 
zyje Jokių

Susivienijimo nariai. Po SLA į 
Žinių išėjimo gauta pranešimai, ’ 
kad dar visa eilė Susivienijimo 
kuopų pasisakė už didžiumą ir 
prieš gegužinius. Patersone re
akcionieriai tapo supliekti. Iš
rodo, kad visos kuopos New 
Jersey valstijos eis su didžiu
ma, 
tono kuopą.

Mirė J. Simokaitis

Pereitą šeštadienį, liepos
Nėra žinių tik apie Tren-112 d., Plymouth, Pa., mirė 

| draugas J. Simokaitis, apie
.. 50 metų amžiaus. Jis sirgoStalingrade jau pradėjo veik- 

ti mi] 
Kasmet ji išleis po 50,000 trak 
torių.

Ir sentauida 
inyti daktarų 
’■tinės Šių re- 

yra naujos.

sand^lj gyduolių.
kreipki tis:

■KA
tinkas

rooklyn, N. Y. 
at 2017-2360-3514
rtM 8U užsakymą

v

<BER SHOP

1AS MOTERIMS

[ ERICK, Okla.—Susidariu- 
jsi baltųjų banditų govėda, 
| keršydama negram gyven
tojam, išvijo juos iš dviejų 
miestelių, Erick ir Texola, 
abu randasi Oklahoma vals
tijoj.

Šerifas McLemore pasiun
tė gubernatoriui Moody te
legramą, reikalaudamas mi
licijos ar kitokios pajėgos, 
kuri suvaldytų gaują bandi-

p Į Shamrock miestelį (Tex
as valstijoj) įsiveržė balt- 
veidžių govėda ir bandė pa
degti visus juodveidžių na
mus. Tik dėka stipriai še
rifo organizacijai, to buvo 
išvengta.

Tasai kerštas ir pogro-l 
mas ant juodveidžių daro-1 
mas todėl, kad būk tūlas ne-: 
gras, Nėssė Washington, su
mušęs tūlą baltveidę moterį, 
Vaugh an’ienę.

Root Reikalauja Speciales Policijos Kovai 
Prieš Komunistus ir Radikalus Darbininkus

Keleto didžiųjų korporaci
jų advokatas, Elihu Root, 
kuris turi daug įtakos val
džioje, pareiškė šiomię die
nomis, kad jis stoja už su
darymą naujos federalės 
policijos kovai su komunis
tiniu pavojum.

Jis, Rootas, mato, kad 
šiuo tarpu, laike didžiosios 
bedarbės, Amerikos darbi
ninkai smarkiai radikalėja 
ir Komunistų Partija gauna

McDonaldas Siunčiamas 
į California <

BALTIMORE.—Mooney ir 
Billings byloje buvusis vy
riausias liūditojas John 
MacDonald padarė oficialį 
pareiškimą prisipažindamas, 
kad jis buvo papirktas ir 
melavo prieš Tarną Mooney 
ir Warren K. Billings, 1916 
metais. Dabar jis važiuo
siąs į Californiją ir viską iš- natorius — Patrick Rush, iš 
pašalnosiąs, nepaisant, kad Pittsburgho, plieno darbi-

vis daugiau ir daugiau įta
kos darbininkų masėse. Jis 
mato, kad iš to kapitalizmui 
darosi pavojus ir todėl stoja' 
už įsteigimą specialių šni
pų departmento, kurie nieko 
kito neveiktų, kaip tik se
kiotų komunistus, juos 
skųstų, areštuotų ir kalintų.

Tatai Rootas išsireiškė 
savo laiške National Civic 
Federacijai, kurios sekreto
rium yra R. M. Easley, o 
pirmininkus Matthew Woll.

Pa. Valstijos Komunistų 
Konvencija

READING, Pa. — Pereitą 
sekmadienį čionai įvyko 
(Red Men’s Hall) Pennsyl
vania valstijos komunistų 
nominacijos konvencija, ku
rioje dalyvavo 125 delega
tai. Į gubernatorius nomi
nuotas Frank Moser, iš Phi- 
ladelphijos, plumberis; į se-

■ ’ vėžio lira Palaidotas bus tie» kuI'ie PaPirko> Sali ninkas; į vice-gubernatorius'eUi TšleL p^5o,ooj“raki šLdien, liepos 15 d !sten®tis PasitJsti Pati liūdy- “Samuel Lee, iš PhiladeJ- 

Pirmoji partija trakto- •vi • i ~r T y v • • I
Di g. J. Simokaitis buvo Į i kalėjimą.

rių jau išleista. Kas šešios mi-1 komunistų partijos nariu ir
nutės išeis vienas traktorius. visą jaiką ištikimai dirbo DEVYNI UŽMUŠTA

Amerikos Telefonų ir 
Telegrafų kompanija pra
neša, kad šiokis dienomis 
ir Lietuva tapo prijungta 
prie to didelio pasišnekė
jimų pasaulinio. centro — 
prie tarptautinės, telefonų 
sistemos, kuri jungia Eu
ropą ir šiaurės Ameriką.

Bus galima kalbėtis iš 
Amerikos su Kaunu ir 
Klaipėda.

Mokestis bus sekama: 
už trijų minučių pasikal
bėjimą su Kauno bei Klai
pėdos piliečiu reikės mo
kėti $35.25. Paskui už 
kiekvieną pridedamąją 
minutę— po $11.75. Šauk
ti galima dienomis ir nak
timis.

SOV. SrGOS KOMUNISTU PARTIJOS
XVI KONGRESAS UŽBAIGĖ SAVO

DARBUS; IŠRINKO C. KOMITETĄ
1 * IK*

Drg. J. Stalinas Vienbalsiai Išrinktas Partijos Generatiu 
Sekretorium; Sudarytas Politinis Biuras ; i

MASKVA.—Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos 16- 
tas Kongresas jau užsibai
gė. Jis atliko nepaprastai 
didelius darbus, apie ku
riuos bus plačiau rašyta at
skiruose straipsniuose.

Užbaigdamas savo sesi
jas, kongresas išrinko cen
tro komitetą ir politinį biu
rą—įstaigos, kurios vaidina 

.'didžiausią vaidmenį visoje 
'partijos darbuotėje tarpe 
'kongresų.
į Į centro komitetą įeina 
IBucharinas ir Tomskis, ir 
I Rykovas. Nors šitie trys 

ju laiku 
|buvo smarkiai kritikuojami 
lir smerkiami už jų dešinią
sias pažiūras; nors kongre
sas jų akciją smerkė, ta- 
čiaus jie buvo išrinkta į tas 
atsakomingas vietas. Tai 
padaryta todėl, kad jie seni 
bolševikai ir jie, be to, pri-

Rasta Inkvizicijos
Nužudytųjų Lavonai 'K'Sį

į davė ir šitam atsitikime^
Tačiaus Tomskis nebuvo 

išrinktas į politinį biurą;^jo 
vieton įėjo Sergiejus Kiro
vas, Leningrado komunistų 
žymus darbuotojas, kuris 
paskiausiu laiku smarkiai 
paskilbo.

Į politinį biurą išrinkta 
sekanti asmenys: Rykovas, 
Vorošilovas, Kalininas, Rų- 
dziutak, Stalinas, Kuibiše- 
vas, Kirovas, Molotovas, 
Kaganovičius ir Kosiorovas.

Stalino padėjėjais, sekre
toriais, išrinkta: Kaganęyi- 
čius, Molotovas, PostiŠevas 
ir Baumanas. , *

Tik vienas Uglanovas ne
buvo išrinktas nei į kandi
datus politinio biuro, nei į 
centro komitetą. Tas reiŠ-'-’ 
kia, kad jis veikiausiai tu
rės pasitraukti iš darbo 
komisaro vietos. Uglanovas 
buvo taipjau dešiniųjų tar
pe ir papildė eilę- didelių 
klaidų. Nors kongrese jis

I » 
Į 
i

*

’1
J

y

CUENCA, Ispanija.—šita
me miestelyj, Santa Clara 
seminarijos skiepe, surasta 
200 žmonių lavonai, kurie 

Į čia guli, skaitoma, nuo 16-to 
šimtmečio. Apžiūrinėję iš. u jie, uc w, Hu-
paviršiaus šituos lavonus, į sipažino klydę ir davė žodį, 
tėmytojai sako, kad jie yra ' 

i mirę didelėje agonijoje.
1 Daugelis tų žmonių buvo už
smaugti;'kiti pakarti. Apie 
kaikurių lavonų kaklus ras
ta virvės. Viena moteriškė 
buvusi pririšta prie akmens. 
Visi lavonai yi'a sumesti į 
skiepą per mažą skylę.

Šita seminarija, /kurioje 
tokie kankinimai 'žmonių 
dėjosi, dabar yra send ir tai
soma. Savu laiku čionai bu
vo mokinami vyrai į katali
kų kunigus.

Nėra abejonės, kad šitie ma jo gyventojų yra kuni- 
lavonai tai yra aukos vidur- gų sumulkinti, tamsūs. Ka- 
amžių katalikų šventos in
kvizicijos: kunigai tuos 
žmones žudė už tai, kad jie 
bandę protauti moksliškai, 
bet ne taip, kaip sako bib-

kad ateityje eis su partijos 
nutarimais ir nekartos savo 
dešinių nukrypimų. Bolševi
kų partijos visur tokiuose 
atsitikimuose duoda indivi- 
dualams progą pasitaisyt,

klaidų. Nors Kongrese jis 
pakartotinai pareiškė prisi
pažinimą prie klaidų, ta- 
čiaus matomai delegatai ne
labai pasitikėjo juomi.

Kuomet Žmonės Meldėsi prie Dievo Pagados, 
Tai Lietus Paplukdė Visą Miestelį

MEXICO CITY.—Fede- 
raliniam distrikte randasi 
miestelis Coatepec. Didžiu-

>4

melstis, prašydami dievo, 
kad prašalintų lietų.

Bepoteriaujant, kad ėmė. 
pilti lietus. Panardino visą 
miestelį ir patys maldinip- 
kai išsigelbėjo tik ačiū tam, 
kad sulipo į kalnus. Visus 
gyvulius paskandino ir kito
kių nuostolių daug pridarė.

idangi šitą vasarą Meksikoj, 
o ypač kalbamo miestelio 
apielinkėj, smarkiai lijo, tai 
didžiuma gyventojų susirin
ko į aikštę, suklaupė ir ėmė

phi jos, laivakrovis negras; 
valstijos sekretorium — Fr. 
[Note, mainiefys, iš Housto- 
' no.

Konvencija buvo labai en-
Niekur kitur pasauly nėra to
kios dirbtuvės. /

Paleista darban ir kita žemės APLA. Apie jo gyvenimą ir ta rasinėse kovose, kurios tuziastiška. Pasmerkta Mao 
ūkio mašinų fabriką—tai Ros- laidotuves greit parašys ki- iškilo čionai pereitą sekma- Donaldo valdžios žygiai In-

komunistinei idėjai. Be to, 
buvo nariu ALDLD, SLA ir

MYMENSINGH, Indija.— 
Devyni indusai tapo užmuš--

toyo Selmašinstroj. Kas metą Įas draugas, 
ji duos produkcijos už 115 mi-’1 
lionų rublių.

Abidvi milžiniškos dirbtuvės 
pradėjo darbą pirmiau nuskir
to joms termino.

Drg. S.’ Janulio rašinys apie 
katorgą ir katorgininkų gyveni- 

/ mą labai gerai skaitosi. Gerą 
darbą atjikp d. Janulis. .Jis tu-Į

< ri. gerą plunksną ir patartina, 
kad jijS ją nenu mestų į šalį.

Kurdų Sukilimas Jau 
Likęs Sutremptas
ISTANBUL, Turkija.—An- 

goros valdžia nugalėjo kur
dus sukilėlius, * apie , 15,000 
jų paskersdama. Kiti suki
lėliai, pralaimėję kovas, 
slapstosi kalnuose.

Reporteris. dienį.
Kiek Amerikoje Y ra BedarbiuFinliandijos Fašistai

Veikia Prieš Komunistus
HELSINGFORSAS.—Fin- 

liandijos naujas ministerių 
kabinetas (kuris yra tikrai 
fašistinis) pareiškė, kad jei 
parlamentas nepravesiąs 
įstatymo prieš komunistus, 
tai jis, kabinetas, rezignuo
siąs. Jau antru skaitymu 

per

DŪKSTA DEL SOVIETŲ 
SĄJUNGOS MEDŽIOJdi.joj ir užgirta Indijos re- 

ivoliucinių masių kova; pri
imta rezol. ūž pripažinimą 
Sovietų Sąjungos. Nuspręs
ta dėti dideliausių pastangų 
prisiruošti prie 1 d. rugpjū- Į^ 
čio prieškarinių demonstra-, 
cijų.

Konvencijoj i, tarpe kitų 
kalbėtojų buvo l M.j Č; Kei- 
sfer, Betty Gannett, (Ę. Ga- 
ros, etc. •. . ■

• - - • Į ......

WASHINGTON. — Gy- 
ventojų surašinėtojai s’ 
bia, kad jie greitu laiku pa 
skelbsią savo faktus a 
bedarbius J. V. Šiuo 
pasak jų, jie tiek gal 
kyti, kad iš 60,000,00( 
šytų gyventojų, suradę 1,- 
200,000 bedarbių, beb prte 
tos skaitlinės neįskaite tų, 
ką tik dalį (po dieną kitą) 
dirba. \ y

Tačiaus ‘ net Amer
Darbo • Federacijas bi 
kratai skelbia, kad ši sk 
line yra labai> sumažini 
Kad ji yra sumažinta, *1 
visi žino; nes šiandien be
darbė Jungtinėse Valstijose 
tokia didelė, kokios nsra 
dar buvę: tarpe 7-8 milionų 
bedarbių randasi.

’ RYGA.—Švedijos medžio 
industrijos karaliai baisiai 
nepasitęnkinę, kad Sovietų 
'Sąjunga pastaruoju ’laiku 
'išeksportuoja tiek daug me- 
'džioj i Net pačion Švedijon 
SSSR prisiunčia medžio,, o 
Švedija škaitbsi viena dides
niųjų medžio eksportuotojų.:

Sovietų vyriausybė išga
bena į užsienį medžią daug 
prieinamesnėmis kainomis, 
pei kapitalistinės šalys.

Buletinas “SLA Žinios” Jau Išėjo iš Spaudos; 
Kiekvienas SLA Narys Turi Perskaityti

■ • ' . - . >

“Laisvės” redakcija* gavo kopiją Buletino “SLA 
Žinios,” kurį leidžia SLA 36-to Seimo“, įvykusio Mel- 
dažio svetainėj, išrinktoji pildomoji taryba. ( Tai >12-! 
kos puslapių, turiningas laikraštis. ;. (

Tarpe kitų svarbių straipsnių, jame telpa sekami:
1. Su katrais? ’ ;
2. Kiek žus fašistam ir biznieriam įšskolintų SLA

pinigų?. v. . T i

3. Kiek SLA gegužiniai yra išskolinę savo pase
kėjams pinigų? -

4. “Tėvynė” paversta priešdarbininkišku šlamštu.
’5. SLA 36-to Seimo atsišaukimas.

Susivienijimo Gynimo Fondo atsišaukimas.
Protokolas SLA 36-to Seimo.
Rezoliucijos. • (

9. Kuopų rezoliucijos ir korespondencijos. .
Be to visa eilė kitų straipsnių ir straipsnelių jame 

telpa. Išspausdintas ir Seimo delegatų paveikslas.
Buletinas labai įdomus ir turiningas.
Kiekvienas SLA narys ir šiaip darbininkas privalo 

pats perskaityti ir kitiem, ypačiai SLA nariam, duo
ti. ’ • ! T ' . ‘

Reikia žiūrėti, kad jis būtų paskleistas kuppla- 
čiausiai. <, t . )

Buletinas bus pasiųstas visom SLA kuopom (jų 
atskiriem darbuotojam). 1

6.

ŠVEICARIJOJ ŠALČIAI
o
1S
•■II

ai f
1kN D STREET 

St., šalia Aptiekos 
LYN, N. Y.

geriausios ir vėliau- 
rmanent Wave maši- 
iame visas atsilankyt. 
tusime kuogeriausia. •

$5.50 IKI $10.00

plaukus ir sugar- 
laikui. Kreipkitės

.GENEVA, Šveicarija./^- 

 

j šiuo tarpu Šveicarijoj Apsi
reiškė, didelių- šalčių.

THfkur A termometras nupuolė
K c 'netikį43 laipsnių (Fahren- 
heitą),. ... Daugelis turistų 
labai nepasitenkinę.

‘SENATE VIS VEKDA
NEPASITENKINIMAS

; WASHINGTON. — Prieš
taraujantieji užgynimui 
Londono konferencijos nu
tarimų“ J. V. senato nariai 
dar vis tęsia kovą, reikalau
dami iš prezidento Hoove- 
rio slaptų dokumentų. Hoo- 
veris,’ kaip žinia, atsisakė 
tai išpildyti. u

; Spėjama, kad pabaigoj sa
vaitės, jei hooveriečiai nepa
jėgs pravaryti savo,“ tai vei
kiausiai senato šita nepa
prasta sesija bus nutraukta 
ir sutarties: i užtvirtinimas 
paliktas rudeninei" sesijai.

minėtas bilius perėjo 
parlamentą.

nei Kapiiaiisvnies stuys. ■ .. m *1 . •
p (Šovietų Sąjunga ne tik Argentinos Muzikantai
medžiu konkuruoja su kapi
talistiniu pasauliu, bet, kaip 
esame pastebėję, net maši
nomis, degtukais ir kitais 
išdirbiniais. Jie yra geres
ni ir pigesni, negu kapita
listiniuose kraštuose.—“L.” 
Red.)- ■

162 Mainieriai Yra žuvę 
' BERLYNAS.—Vėliausios

Laimėjo Streiką
BUENOS AIRES.—Šito 

miesto judžių teatrai buvo 
įdėję į teatrus mechaniškoj 
muzikos—vitafoniškos, etc. 
Del to muzikantai išėjo į 
streiką ir bandė net pikie- 
tuoti tokius teatranamius. 
Pagaliaus prieita prie su-

i

¥.

Nuo 115 Pėdų į Vandenį 
Stockholmas. — Erik 

derberger, 25 metų amžiai 
iš amato pienvežys, nušo 
į vandenį (panėrimui) 115

žinios sako, kad Neurodeįtarties: mechaniška muzika
angliakasy kloję pereitą sa- bus išmesta ir orkestros su-
vaitę žuvo 162 mainieriai. grąžintos. Bet muzikantai pėdų augščio. Kiti man
Dalis jų lavonų dar neiš- turės griežti daugiausiai ar- kad jis užsimuš, bet
traukta. gentinišką muziką.
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APŽVALGA
laiku r šlėkta didelę, baltųjų 
vergių organizacija, kurios na
riai, kaip ir pats Jokūbaitis, 
daug tūkstančių pesų savinin
kais tapę. Jokūbaitis dar iki

LENKIJA ASTKAUS KRIZIO GNIAUŽTOJ j'
Nauja Lenkijos valstybės gus jie gauna sulig valdžios 

nuožiūros menkutes “išimtinas

KRO
Satyros

. [paskelbti “bolševikų suokai-

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at
• " Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879 ----- >— ------ ------------------------------------------------------------------------------------- (-----

Prieš SLA Fašistų Seimą bį” “prieš Gegužį, Žtiką ir 
Jurgeliūtę.’’ Jie mano, kad

Naujos Žandarmerijos Klausimas
“Laisvėj” liepos 12 d. lai- tuo kvailu būdu jie galės 

doj šioj vietoj citavome pra- pateisinti SLA narių akyse

Specialė Jungtinių Valstijų policija prieš raudonuo
siu^ — tai pirmoji išpera kongreso komisijos, paskirtos 
“tyrinėti” komunistus. Lig šiol buvusios policijos ir šni- 
pijądos prieš kovojančius darbininkus nebeužtenka. Pa
vojus iš raudonųjų pusės darosi toks rimtas, kad reikia 
tarti |ik:rps žandarmerijos ir žvalgybos, kuri nieko dau
giau neyeiktų, vien tik šniukštinėtų sąmoningesnius dar- 
birfinkus, terorizuotų juos, o revoliucinius ateivius gau-

• dytų deportlavimui iš Amerikos.
To .viešai reikalauja Easley, sekretorius kapitalistinės 

PiįeČių Federacijos, kuris padėjo Whalenui, New Yorko 
porcijos ex-komisionieriui, suklastuot “dokumentus apie 
Maškčoš’pinigus,” būk tai skiriamus komunistiniam ju- 
dėjį^ui.Amerikoj. Tam reikalavimui tkarštai pritaria 
Eljhu Root, trustų advokatas, buvęs Washingtono vai-j 
džįos ministeris, vienas iš juodžiausių reakcionierių. O i 
karštakošis fašistas kongresmanas Ham. Fish, galva ko- 
m _ 
didelis skaičius k°ngresmanų, stojančių .už specialę cen
trelines valdžios policiją prieš kairiuosius.

Tai yra sumanymas ne vien atvirų kapitalo politikie- 
riiį; lygi už tai “garbė” priklauso ir vadams Amerikos 

•DaJ’bo Federacijos, kurios vice-prezidentas M. Woll yra 
ir pirmininkas fašistiniai-kapitalistinės Piliečių Federa
cijas.

istų “tyrinėjimo” komisijos, užtikrina, kad jau yra

savo kruviną darbą SLA 
__ ? ___ 7 SLA 105 seime. Bet SLA nariai dar- 

kuopos delegatai, kurie visą bininkai nesiduos jiems ap- 
laiką buv,o Gegužio seime, įgauti. Jie, labai gerai žino, 
sugrįžę pasmerkė jo ir visos I kad fašistai ir socialfašistai 
tos klikos žygius, ir kuopa yya kalti suskaldyme Susi- 
nusistatė prieš juos.” i

“Vilnis” No. 162 praneša:
“SLA 200

Mich., kuri turėjo 4 delegatus 
Gegužio ir Ko. seime, sugrį
žus delegatams ir išdavus ra
portą, išėjo prieš. Gegužį; ir jo 
seimą.”
Vienas delegatų, Šnuolis, 

kuopos susirinkime pareiš- 
(kė:

nešimą’ iš “Vilnies”, kad 
Dayton, Ohio, “I

vienijimo.
SLA nariai; darbininkai, 

kp., Detroit, pagalvokite rimtai, ar jūs 
galite ant toliau eiti su to
kiais suniekšė j tįsiąją f ašis-

“Nors ir nesutikau .su tais 
žygiais, bet protestuoti nega
lėjau, nes ir mane būtu išmetę 
lauk.” . ,
Ir “Vilnis” pastebi:
“Tai koks buvo tas geguži

nis seimas. Policija ‘tvirtino’ 
tarimus, o ne delegatai.”

tais ir socįalfašistais, kurie, 
i pateisinimui savo kruvino^ 
teroro, dabar daro 
riausias fabrikacijas prieš 
SLA pažangiuosius narius?

Jeigu fašistai ir socialfa- 
šistai griebiasi tokių bjau
rių priemonių kovoje prieš 
komunistus ir kitus pažan
gius SLA narius, tai galima 
suprasti, kad jie neturi gerų 
rimtų argumentų.

bjau-

šiol į šią bylą nebuvo įkinkytas, 
bet vielinė spauda rašo, kad jo 
agentūra yra tikras pardavinė
jimo punktas. Tokiu būdu su 
Jokūbaičiu turės eiti ir kunigas 
ir konsulas ir didesnė puse “So
cialistų” .sąjungos narių, nes 
Monika ^vilionienė, kuomet iš
trūko iš to" “šventnamio”, krei
pėsi į konsulą, kaip “apgynė
ją’^, o tas atsakė: “tai Čia ne 
mūs dalykas.”

Tolinus “Rytojus” sako:
Tai taip jie rūpinasi savo, 

tautiečių gerove... Net vietiniai 
laikraščiai, dagi buržuaziniai, 
pažymi, kad prisidengę patrio
tizmu,. ,pardavinėja savo krašto 
mergaites ir moteris į paleistu
vystės namus, vilioja, traukia 
visokiais, apgaulingais būdais 
savo tautiečių užvargtus pini-Įžiau negu sausio mėnesį, 
gus ir t.t. i

Yra ir daugiau

apyskaita, nesenai paskelbta 
spaudoje, konstatuoja tolimesnį 
krašto ekonominės būklės blo
gėjimą.

“Kovo mėnesį,—sakoma apy
skaitoj,—Lenkijos valstiečių
ūkis įžengė į prieš javų valy
mo laikotarpį, kuris paprastai 
surištas su bendru ūkio padė
ties įtempimu. Dėlto jau ilgą 
laiką esanti ekonominė suirutė 
dar labiau paaštrėjo.

“Nepalanki tekstilės fabrikų 
gamybos būklė kovo mėnesį ne
pagerėjo. Metalo apdirbimo, 
mašinų, statybos, medžio apdir
bimo, keramikos, odos ir kitose 
pramonės šakose viešpatauja 
sustingimas.
, “Naftos gamyba vėl sumažė
jo. Apytikriais daviniais kovo 
menesį ji sieke 55 tūkstančių 
tonų, t. y. beveik 1000 tonų ma-

Fašistai Kvailioja, Įpuolę 
Desperacijon del SLA 
Suskaldymo

i“Angiies gamyba kovo mėne- 
panašių į sį davė apie 2830 tūkst. tonų. 

Monika Pavilionienę aukų. Dau- į Palyginus su praėjusiu mėnesiu 
gelis jų nedrysta paduoti savo " 
vardus pavardes, nes kuomet iš
trūksta iš palei.stuviškos įstai
gos, tai slepiasi, sako: “niekur 
netiksime, visi juoksis”.

Tas parodo, kad lietuviški 
socialfašistai ir fašistai, kur jie 
nebūtų, visur užsiima bjauriau
siomis šmugelystemis; užsiima 
net pardavinėjimu moterų ir 
merginų į prostitučių namus.

pašalpas”. * “Išimtina-pašalpa” 
ligi 20—45 .zlotų mėnesiui, at
sižvelgiant į* dhrbiriinko šeimols 
padėtį.

Dar blogesnė padėtis dalinu 
bedarbių, dirbančių 2—3 die
nas į savaitę. Jų skaičius, anot 
reformistinių profsąjungų, sie
kia 150 tūkst., o iš tikrųjų žy
miai didesnis, šeimos galvos 
uždarbis perdėm neperviršija 
10 zlotų į savaitę! šias Žinias 
paduoda sOcialfašistinis “ftobot- 
nik”, kurį jokiu būdu. negalima 
įtarti perdėjime. , , j

Reformistinio žurnaliuko 
“Darbininkų ūkio apžvalga” da-< 
viniais vidutinis Lenkijos pra
monės darbininko uždarbis su
daro ąpię 1.50, zlotų (165.litų) 
mėnesiui., Varšavoj ( nesenai 
įvykusioj namų statymo klausk 
mu konferencijoj paaiškėjo, kad 
visiškai negalima apgyvendint 
darbininkus naujuose nąmuose. 
Dalykas tame, kad vieno kam
bario su virtuve nuoma mene* 
siui 75 zlotai, kas sudaro pusę 
mėnesinio darbininko uždarbio.

Esant didelei rezervinei pra-

TABOKIAUS EVANi

iji sumažėjo 160 tūkst. tonų, o 
palyginant su 1929 m. kovo mė
nesiu—beveik 1 milionu tonų... 
Eksportui sumažėjus sekė toli- monės proletariato armijai, ka-

pitalas turi galimybės blogint 
darbo sąlygas. Pamario apy
gardos darbdavių sąjunga pri
ėmė rezoliuciją apie bendrą dar-

Ne-

“Socialistų” Rolė
bią medžioklę prieš revoliucinius darbininkYs remia ir

“Socialistų” Partija. Tiesa, New Yorko “socialistų” ly-1 §tai prie kokio sukvailio- 
deiuai dviveidziaudami reikalauja,” kad pinigai, paskir-Įjjmo priėjo fašistai ir soci17 ------ —— v 7 ± tu j vi laoioiaj. ii ovvi.

ti Fi/hės “tyrinėjimo” komisijai, būtų panaudoti bedar- alfašistai,’ įpuolę desperaci- 
‘ tl * j reikaląvimas” neturi jon del pažangiųjų SLA na-

. "* * * ............. .... Kaip Darbo Federacijoj, rių kovos prieš
taip*Yėfcifištiiliuose valdžios žygiuose “socialistai” buvo gaivalus.
ir įebėrą. fašistų talkininkai prieš kairesnius darbinin-j Kad pateisinti savo tero- 
kus'Ąr'pyįeš bedarbius, kuriems vadovauja komunistai. Į rištinį darbą, atliktą laike 
Argi “socialistai”-ne pridėjo savo antspaudą prie budeliš- 'SLA seimo Chicago j, fašis- 
kk-AVhaleno policijos žingsniu prieš kovo 6 d. bedarbiu i tai sugalyo]° slykstų e sky-

tus j pažangiuęsiūš SLĄ de? 
legatus. Fašistinė “Vienyk

bių šelpimui. Bet šis “socialistų reikaląvimas 
prigauti j|oi vieno darbininko.

denaonsfcraciją? Argi jie New Yorke ir kitur, ypač rūb- 
siuvHĮ unijose, nestatė gengsterius su bliakdžekiais, bri't-

r ir,revolveriais prieš kairiuosius?

reakcinius

ą • n • i • 1x7 dl L LLO« X d|OlOvlAAv7 V IvllV ,

,, ... .... . -. SO^.1T.1S“ I be” liepos 12 d. laidoj,' anttų” Valdžia Milwaukee^, WiSconsine, nekriusino policijos įD;rm0 pušlapio paskelbė sę; 
kamą kvailų telegramą iš 
Chicagos: ,

CHICAGO, Telegrama “Vie
nybei.” — “Vienybės” kores
pondentui iš tikrų šaltinių te
ko patirti, kas bolševikų buvo 

• ruoštasi padaryti SLA. buvu
siam -čia, Chicagoje seimui. 
Be kitfj gana įdomių jų pla-' 
nų, aiškiai sužinota iš jų vie
no geriausių lyderių, kad bol
ševikų tam Seime taktika bu
vus: gerai SLA. Seimo kandi
datus įpykinti, užtęsti iki vė
lumai, tamsai Seimo kurią 
nors sesiją, tada užgesinti 
šviesas ir smarkiai, nots ir 
MIRTINAI— SUMUŠTI PO
NĄ GEGUŽĮ ir ŽUKĄ. Tuo 
pačiu laiku kita grupė buvo 
paruošta pulti P-lę JURGE- 
LIUTĘ IR SU. VISAIS DO
KUMENTAIS JĄ IŠSIGA
BENTI IR PAKAVOTE ;

Toks bolševikų nutarimas 
buvo prieš SLA. .‘Seimą ir tik 
laimė, kad bolševikams krūvi
ne darbo nepavyko atlikti. 
Burliokų iš LIETUVIŲ OR- 
GANIZACIJČS IŠMETIMAS 
—IŠGELBĖJO SUSIVIĖNlJL 

1 MO VADAMS SVEIKATĄ IR 
GYVYBĘ,« J py h s 7,A

buožėmis galvas streikieriams ir demonstrantams?

Lovestoniečiai Irgi Su “Tyrinėtojais”
Duoda ir renegatai lovestoniečiai paspirtį tai fašistinei 

ir fcocialfašistinei mišriai saikai. Prie Fishių ir Wollu 
maji-malinių apie “Maskvos pinigus” aVnerikiniams ko- 
mujiistams prideda savo judošiška dvilekį ir Lovestonas 
su sėbrais, kurie savo partijėlės suvažiavime New Yorke 
išnešė protestą prieš “Maskvos kišimąsi į vidujinius rei
kalus Jungtinių Valstijų.”

*

Kuomet Lovestonas buvo įsiskverbęs į Kom. Partijos 
vadus, jis filosofavo, kad Amerikos kapitalizmas esąs la
bais drūtas ir kad jam negręsia jokie dideli kriziai. Iš
mestas gi iš Partijos, jis eina senuoju savo taku su tais, 
kučie stengiasi išgelbėti kapitalizmo kailį, kurį dabar 
ardo didžiausias krizis.

Ši-

žEljlfiS DREBeJIMAS 
ATJJEše CHOLERĄ

į , Buržuazijos Kinkų Drebinimas
buržuazijos biznio krikimas, 8,000,000 bedarbių, kas- 

kai/tdabiau skaudinamas dirbančiųjų išnaudojimas ir 
verkimas, iš vienos pusės, o darbo minių kairėjimas, di
dyn einantis jų kovingumas — tai būtent ir yra pama
tinis priežastys, kodėl Amerikos kapitalistams prireikė 
vis| tų, “tyrinėjimų” prieš komunistus ir kodėl jie pla
nuoja specialius žvalgybos ir žandarmerijos būrius prieš 
bedarbių ir dirbančiųjų judėjimą.

Bet reikalavimas tokių ir panašių nepapfastų priemo
nių' pidės dailininkus taipo pat liudija apie buržuazi
jos ^susinervavimą, apie jos krūpčiojimą prieš raudonąjį 
pasfojų,’kurį'kapitalizmas sau mato iš proletariato plate- 
jan^iOi ir'gįjyn! eiųančio bruždėjimo. Užkirsti jam kelią 
steigiasi įv-is "griežtesnėmis fašistinėmis priemonėmis, ku
rioj tūH ^aV, tų kai]ū’ą tikslą—tai yra, slopinant darbinin
kų judėjimą, tuo pačiu laiku sukurstyti ūpą karan prieš 
Sovietų. Sąjungą.........

jįąžyęjgųs į,fašistines Europos šalis, .Jungtinių 
VafetijU/Vafdonai galėtų pamatyt, jog fašizmas besudaro 
jokįo tilcro Užtvaro'prieš revoliucinį judėjimą.

Byieš-lĮnperialistįnėj gi Tarptautinėj demonstracijų 
dienoj, finjiojoj Rugpjūčio, darbininkai rengiasi per ma
siniais savo išstojimus parodyti Amerikos buržuazijai ir 
namie, kad neišdegs fašistiniai’ buržuazijos planai ir šio
je šiilyje,;

I “Socialistai” Pardavinėja 
! Moteris į Prostitučių Namus

Argentinos kovojaiičių lie
tuvių darbininkų flaikraštis 
“Rytojus,” birželio 19 d. lai
doj, paduoda štai kokį atsiti
kimą: t 1

Birželio 12 d. į “Rytojaus” 
namą atėjo jauna, nedrąsi, 21 
mėtų motm'is, Monika Pavilio
nienė, ir pro ašaras pasipasa
kojo tokį savo gyvenimo vaiz-; 
dą: šeši mėnesiai atgal, jos 
vyrą, Joną Paviiionį, dirbant 
“Anglo” frigorifike prislėgė 
sunki- konservų^ skrynią, ’nuo 

jis! 'Ijko ' iųvali^iį. J T^kiu 
bųdų Monika,įregėsi j p. Jo
nę Jokūbaičio agentūrą ir į vi
sa. . “socialistų s sąjungą,” kad 
nurodytų, kas reikia jai dabar 
daryti. P/ J. Jokūbaitis da
vęs savo advokatą ištyrimui 
dalyko apie sužeistojo stovį. 
Bet tokių įstaigų, kaip moder
niškų socialistų, tai ir advo
katai “moderniški?’

“Advokatas” dalyką vilkdė 
per 6 mėnesius ir galų gale, 
pareiškė, kad dar turi laukti. 
Tokiu būdu, vargšė Monika 
Pavilionienė, toj pat p. J. Jo- 
kuįaicio agencijoj, ką randasi 
gatvėj San Martjn 661, susi
derėjo pas'vieną poną tarnau
ti. -

Ponia ar panelė, kuri sude
rėjo Moniką tarnauti, 'iš tos 
pačios p. J. Jokūbaičio agen
tūros paėmė dar dvi merginas : 
vieną lietuvaitę, antrą rusai
tę, kuriom sakė, kad reikės 
tarnauti viešbutyj, ir kad ši, 
kuri jas vesis,: yrą to viešbu
čio sąvininko dukįte.

“Viešbučio duktė” iššivedų- 
si vargšės lietuvaites ir rusai
tę, pradėjo kl^i|ipti visomis 
gątVėmis, visokiiafe tramvajais 
vežiotu■: pirma ®k'framvaju,, . . . ...
paskiaus 9 omnibusu “Salia,”. Ekonominiam krizini dide- 
ir. ! galų galę į įaksifh'ęįrų Jant Įabąį sįnarki^į puola kaina

ąiįtj javų. Bifželię i-ll d.'Chica-j 
į!pčkūli§ėijds mar-

:ai>} Wpuole

TRUPINIAI
“Daily Worker” darbininkas 

korespondentas rašo:
“Colorado Fuel & Iron Kom

panijos Ninnequau dirbtuvėj, 
Pueblo mieste, Colorado valsti
joj, normaliu laiku dirba 35,000 
darbininkų. Dabar ‘dirba tik 
1,500 darbininkų, bet ir jų di
džiuma dirba tik tris ar ketu
rias dienas į savaitę. Tūkstan
čiai žmogių ka^ rytas1 sūsirėnka 
pijie dirbtuvės, norėdami gauti 
darbo, bet negauna. Įvesta 
bjauriausia skubinimo sistema. 
Kompanija nesenai net viešai 
pareiškę, kad ji nesamdys nei 
vieno darbininko, virš 45 metų 
amžiaus, nes sehesni darbinin
kai negali tąip skubiai dirbti, 
kaip jauni.”

Ne tik ta Rockefellerio kon
troliuojama kompanija taip 
bjauriai elgiasi su dhrbininkais. 
Dabar visur darbdaviai nuka- 
poja algas, įveda bjaurią sku
binimo sistemą, kad privertus 
darbininkus kuodaugiausia dar
bo atlikti. Darbininkai negali 
toleruoti tokios padėties; jie 
turi organizuotis į revoliucines 
darbo unijas po vadovybe Dar
bo Unijų švietimo Lygos, po 
vadovybe Komunistų Partijos.

šiomis dienomis Ohio valsti
jos darbo departments prane
šė, kad birželio mėnesį toj val
stijoj darbai sumąžėjo apt su
virs 3 nuošimčių. Palydinus su 
£929 metais, šiemet Ohio valsti
joj darbas pramonės-yra šutną- 
žėjęs ant 17 nuošimčių.

. r > > 1 A. .f J • i. > v. r

GANGJOK,, Indija. — 
tas kiieslells Randasi dide- 
Mani sujudime. *žmor(ės ėmė 
sirvfy.ir įtaigapnii ti dešini- 
t'miš. Kol kas dar nežino-

munistų’ f kėsinin^li i 
SLA fdšistįniu ,
“gyvasčių.? Keli metai; atga 
Vitaitis iluiig blofino api( 
kokį ten jo gyvasčiai “grą- 
sinantį laišką.” Bfet.
SLA 83 kuopos kd&į^^$ū| 
ėjo pas VitaitįJ ir paprašė 
parodyti tą “juo^Tanklšk^

ma ligos natūra. Bet gy
dytojai sako, kad ji esanti/ 
labai panaši cholerai. Esą, 
nesenai įvykusis žemės dre
bėjimas sujudino žemę taip, 
kad visi choleros pePąi tapę 
išjudinti ir dabar jie sudarė 
epidemiją, kuri gali išpjauti 
daug svieto. ji

WtawQ i jdąūbc^ „■ atrad o- 
jby.nįntus! ■ -t 
į tjfuę/ “riaihūf 
li^pė išhpr^'suFHj 
pęijsirėdyti, ir kųpMė; 

įvedė . kožm 4
lt ^lin jbįar i fe j it Uį ą I

pasakė, kad jis 'jo '“dabar 
neturi.” Nelabai senai fa
šistai ir socialfašistai šaukė 
apie “pasikėsinimą” ant dis- 

,organizatoriaus Žuko gy
vasties SLA 57 kuopos susi
rinkime, Worcesteryj. Re
akcionieriai tą “skymą” bu
vo sufabrikavę su ./tikslų, 
kad nedaloisti tai kuopai 
pasiųsti šavb delegatus į 
seimą. Dabar jie sugalvojo

.<

iki 85’ cėnĮ 
žemiausias
puolimas į me,tų, • Farme-
riąms [didėlis ĮsmįgU; Šis eko- 
nominfc . krizis nubankrutuo.s 
daug biednesnių ! ;ir vidutinių, L <?Y * ti kt .. ’■ , t > 4 . ,•

,pasagoj,o\ Mortik^į J|avi|ipnięriŠ4 : ;; į . i į j y , š ■ . • ■

‘ /iį dMigian : fei!-

ttėHU tprAdeHh Į įuĮŠritėrėšUoti 
atėj uą j į griebę vięhatįpe. tikra biedhįj ų farnie-

’Pągąi| ^1S? rių^ orgapi^acija,. United FaĮ-m-
k4d . čią t ^ent^ J 'ers Leaguė, kurioj adresas yra 

Bismark, North Dakota. Ji lei
džia laikraštį “United Farmer”, 
kuris ragina biėdnuosiu.s far-, 
'merius visur sudaryti iš savo, 
kaimynų komitetus ir susisiek
ti su ta farmerių organizačija, 
kad sužinoti, kaip sekiningiau 
kovoti prieš bankierius ir ki
tus biednųjų farmerių išnaudo
tojus. ’<

' ____ __ ' . J
j • v > . k d ' ’ ' . ‘
; “Draugas”, rašydamas apie 
klerikalų Susivienijimo seimą, 
sako, kad tie, ‘ •kiįvie atvyko bū-

■>. i

Taip Monika išbuvo nuo šio 
mėnesio, t. y. birž. 5 d. iki birž. 
8 d. ir sekmadienį atėjus polL 
ei j a ją, paliuošavo. : 1

Mat rusaitė parašė laiak'ą; Sa
vo giminėms ir nematant įkišo 
į du on nėšio pintinę. Tas 
apsižiūrėjęs, kad jo pintinėj 
radasi laiškas, įmetė jį į buzo- 
ną, kuris ir išdavė visą paslap
tį? .. ,;; ,5 J f <'' , 1 ,/ < J
i Argentinai ir kituose Pietų 
Ambi'ikos' kraštuose, paskutiniu

alesnis anglies gamybos mažėji
mas, didinant nedarbo dienas ir 
paliuosuojant 4 tūkst. angliaka
sių.”

Paaštrėjęs ūkio krizis jau at- bo mokesčio sumažinimą, 
siliepia J valstybės finansus, senai įvykęs kruvinas susirėmi- 
Lenkijos biudžetas 1930—31 m. mas Olkuše—tai ten esančio fa- 
suvestas 3 miliardų zlotų su
moj, t. y. lygus praėjusių 1929- 
30 m. biudžetui, kada ekonomi
nė konjunktūra buvo nepalygi
namai geresnė. Ar pasiseks 
valstybės iždui šiais metais su
rinkti “3 miliardus zlotų? žy
mus lenkų ekonomistas prof. 
Križanovskis, valdžios partijos 
atstovas ir pranešėjas biudžeto 
klausimu seime, į šį klausimą 
atsako neigiamai.

briko administracijos nutarimo 
sumažint 20 proc. darbo mokes
tį išdava.

SLA 106 Kuopos Rezoliucija

S.L.A. 106-tos kuopos susi*- 
rinkime, laikytame liepos 6 d., 
1930 m., Roaches Svetainėj, 

|1886 Mission St., San Francis*
“Esant blogai ūkio ^onjunk- co, Calif., pareiškiame griežtą

turai,—rašo jis žurnale “Pše- protestą buvusiai S.L.A. Piid.> 
gloiid Gospodarči”,—keliaunin- Tarybai, 
kų ir prekių pervežimas smar- Seime, birželio 17 d., pavarto- > .

Gelžkelių paja- j0 smurtą: prieš didžiumą de- > 
jų išlaidos legatų,—policijoj pagelba su- 
Sumažėjus mušant ir išnietant juos iš sve+ 

žemės ūkio produktų kainoms, tainės. . •••• i i
dvarininkai mažina dirbtinių 
trąšų užpirkimą. To pasėkoj 
valstybės azoto fabrikai Chor- 
žome ir Mosticuos turės pergy- 
vent sunkius, finansiniu žvilgs
niu, nietus. Tabako monopolio 
pajamos aiškiai sumažėjo. Net 
degtinės monopolis šių metų ko
vo mėn. davė mažiau pajamų.”

Lenkijos darbininkų būklė' 
progresuojančio krizio sąlygose 
daros iš tikrųjų traginga.

‘Katastrofinga bedarbė gręsia 
tapt nuolatiniu reiškiniu. Pa
prastai jau kovo mėnesio vidu
ry—sąryšy su prasidedančiais 
lauko ir statybos darbais—be
darbių skaičius Lenkijoj pradė
davo mažėt, šiais metais pakol 
kas to mažėjimo nėra: nuo ko
vo mėnesio vidurio iki balan
džio mėnesio vidurio bedarbių, 
užregistruotų valstybės darbo 
biržose, skaičius sumažėjo viso 
tiktai nuo 298 tūkst. ligi 289 
tūkst. Pagrindinėse pramonės 
sakose bedarbė padidėjo.

Apdraudimo pašalpos duoda
mos bedarbiams tiktai laike 17 
ąavaičių. šiam laikui pasibai-

kuri i S.L.A.. 36-tam

kiai sumažėjo. < 
mos nupuolė, bet 
veik nesumažėjo.

Mes sutinkame, kad S.L.A. 
didžiumos Seimo delegatų rei
kalavimas vieno nario manda
tų komisijon buvo teisėtas.

Todėl mes pasireiškiame 
prieš tokį elgesį senosios Pil
domosios Tarybos ir buvusio 
prezidento S. Gegužio.

ši kuopa remia žygį didžiu
mos delegatų ir pasitiki S. L. 
A. Seimu, atlaikytu Meldažio 
Svetainėj ir jo išrinktajai Nauą 
jajai Pildomajai Tarybai.

S.L.A. 106 Kp. Valdyba:
Pirm. J. K. Chaplik.
Sekr. J. Karoos.
Fin. Sekr. C. K. Kiesil.
Ižd. J. Koblius.
P. S, Kopija šios rezoliucijos 

siunčiama Naujajai Pildomajai 
Trybai ir buvusiai Pildomajai 
Tarybai.

WORCESTER, MASS.

su ketvirto apskričio,” “nekul
tūringai seime elgėsi.”’ ; y

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Dr-jos mėnesinis su- 
sirihkimas įvyko 1 d. liepos. Iš 
apyskaitų pasirodo, kad Dr-ja 
stovi vidutiniškai, įplaukų yra 
pusėtinai, bet ir išlaidų nema
žai. Negana, kad išmoka įigo-

i m c n ča 1 n d c iv r»i /i vilai nTai kur buvoytas kunigų į iš- niams pašelpūs ir mirusių'^pb- 
svajotas dievas, (kad leido “ne- mirtiųes, bbt daugelis atsisau^ 1 • 1 1 - • . . • 1 1 • ? • ♦ .• 1 - • . ’4 w. ■ -V J i ? M -X* Iv j F ii ~ ’ Jkultūringai eĮgtię” geriems ka
talikams'? Nei’maldos, nei po
teriai, nei “dvasios vado” kun. 
J. K. .Miliausko pamokslas nie
ko negelbėjo Sukultūrinimui” 
tų “triukšmadariu”-

Kunigų orą-ąrisis “Drshigas” i 
sako: “Tąs faktas, kad Vysku
pas BūČys, tuoj ;po savo ’kon
sekracijai, įšventino kunigu 
Rusijos kųnifebikstį (kontr-re- 
voliucionięįrį yplkonskį) labai 
daug pasako apie naujojo vys
kupo pareigų svarbumą ir kil
numą.”

Taip, labai daug pasako. 
Vyskupas BuČys patapo vadu 
popiežiaus organizuojamos 
kontr-revoliucijos prieš darbi
ninkų valdomą šalį, Sovietų Są
jungą. Jis ne tik šventina ca- 
ristus į katalikų, kunigus, bet 
taipgi. vadovauja popiežiaus 
kontr-revoliūcihį* f darbą prieš 
SdViėtų Sąjtni£ą. Ūž tai popier 
žius jau davė vyskupo titulą.

kia ir iš Lietuvos, kurie’ čia 
yra palikę paskolas. Jau da 
yra pasiųsta, b’et ir'ant rejl 
lavimų Dr-ja dAug signtiriš 
Lietuvoje esantiems. / '

Negana to, kad Dr-ja rūpi
nasi savo nariais, bet nepam'irš- 
ta ir darbininkiško judėjimo. 
Tad Dr-ja nutarė surengti pik
niką Tarptautinio D. Apsigy
nimo fondo naudai. Tam dar
bui išrinko komisiją iš trijų 
ypatų: H. Šionkus, Žitkus ir 
J. A.1 Motiejaitis. Komisija 
pasiskyrė 24 d. rugpjūčio, 
įvyks Dr-jos sode Olympia 
Park.

’Taipgi vienas ’jaunuolis iš 
Young Workers kreipėsi, kad 
jam pavelytų pardavinėti- bei 
užrašinėti susirinkime “Young 
Workerį,” kas' buvo suteikta. 
Taipgi dar buvo pareikšta, 
kad Dr-ja ‘pavelys Užrašinėti 
bei pardavinėti i&ivo rengia
muose piknikuose.

L.$. ir D.lB. D-jos Koresp.

Aną metą vienas i 
prietelis pasakė: “Gei 
gas, o svietas dar ma 
Tai razumnas, prieteli 
sakymas, ir jis giliuos 

/•-6U žemelė, su visais i 
kais, nepavirs sausa 
kaip jos prietelis friėn 

Nors jūsų Tabokius 
vęs garins žodį, kad ji; 

^Ltimus “triubelius” nes 
V‘triubelių” nejieško,' nj 

vųjų perdaug turi i 
prieteliui galėtų jų pa< 
bet atsiranda prieteli 
nori savo prietelį Tab 
dėti dar į didesnius “tn 
ir, matydami jį skęst 
giliau murdo.

Nelabai senai atsirac 
geros širdies, rodosi, pi 
te, kuri norėjo pasigau 
kių Mespė, palandyti p 
dų ar kitų garsių tauti 
vomis ir paskui raporti 
ką jisai ten matė ir gir< 

Ne taip lęngvai, prie 
Tabokių įvarysi į varžą, 
tamistėie, palystai pirm 
kištai savo kojukę, T 
gal ir pasiukvatytų, nq 

t mas,—išsineš savo sveik 
i kierką ar ne.
1 Kitas prietelis liepė 1 

pasiversti tautiečiu, nue 
L.A. namą, išegzamin 
maliavą ir išduoti rapoi 
tam prieteliui Tabokius 
ve ką: Tabokius nėra 
kas ir jis į vilką pasive 
gali ir nenori. Jis yra 
ir atvožnas vyras ir save 
nies, kaip šeškas, nemaii 
gu jis kur eina, tai eina 
Tabokius, taip atsirekon 
ja ir visai nepaiso, ar j 
priimtas ar išmestas.

Jeigu prieteliukas man 
po S.L.A. namo malia 
daug kirvarpų, kurios, | 
damos namo plytas, i 

ibgraužti milioną dolerių, 
v pačiam tai nepadaryti j 

broiįlkesterintį” per K 
liaus ausį S.L.A. nariams 
liorių Tabokius nereikala 
jeigu prisieina reikalas 
be jokio suflioriaus.\ 
, Vienok, bene maigėsi 
genį ir visą svietą bus pi 
Senas “L.” Skaitytojas, 
ne tik pats šovė Tabokiui 
ną akį, bet dar ir Senan 
cui liepia šauti į kitą, i 
sakant, jau ir taip nei 
gam ravo prieteliui Ta 
nori uždėti ne tik mėlynu 
nius, bet magaryčios—su 
jo patį reikalingiausį šW 
nosį!

Šito zlasties apimto pri 
Tabokius prašo, atsipr 

Fw persiprašo, kad jisai daiį 
giau nesupyktų ir pan 
Jeigu jau Tabokius su sa 
portas taip sudomiškai s 
šijo, daryk, prieteliuk, i 
nori, bet palik sveiką Tab 
nosį! “Užpunčiuok” jam 
kalk, prie gėdos stulpo, k 
vok, atimk jam vyriškum 
neliesk jo nosies. Juk tu, 
teliau, žinai, kad Taboki 
tabokos nei žingsnio než< 
O gavęs į nosį mulo koją 
lės užsižaživoti tabokos, r 
sylos, kaip tas Samsonas 
kęs plkukų, ir iš tokio tr 
no vyro, kokiu yra visų p 
lis Tabokius, liks visa lai 
piš.

Ar Senas Vincas, pakl 
Seno “L.” Skaitytojo, šaus 
prieteliui Tabokiui į kitą 
tai jo biznis. Ir jeigu 
taip padarytų, tai niekuor 
siskirtų nuo tų senosios 
jos kalėjimų .sargų, kurie, 
prietelis S. Janulis dabar 
svėje” rašo, kad nušaudav 
litinį kalinį už 3 rublius ii 
rėdavo į kalėjimo langus, a 
simato 3 rubliai (kalinio 
va) kalėjimo lange.

Vienok Tabokius savo 
teliukui, kuris, nedrįsd 
stoti/su Tabokium, kaip 

vyru, akis į akį, pasiva< 
“Laisvės” skaitytoju, 
ugnį prieš Tabokių, 

tiek: Tabokius 
visą savo tabak 

kad Senas “L.” Sk 
ne iš Izaoko be

darė ug 
pasakyti

ir sako



KROKODII.IUS
Satyros ir Humoro Meisteris

f

LAISVEAntradienis, Liepos 15, 1930
1930*

urnos

dalinu

oro.

jai ima

žurnaliuko
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senai

ir už

te, bet siunčiate Tabokių ir suf-
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fundys tabokos, 
daugiau įkvėpimo.

Tabo-
Viena
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Stagg 8342

tabokos, neteks 
Samsonas nete

is tokio trepiež- 
yra visų priete-
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ui ek o 

niekur 
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mokes-
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sabotažuoti tavo

ią.

usiremi-

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų Šeimynoms 
ir pacientams

s galvos 
>erviršija 

u as žinias

uis, anot
mgu, sie-

šyti? Juk iki šiol per Kroko- 
diliaus ausį, išėmus Tabokių, 
veik niekas netelefonavo. Tai

, kad 
ndint 
uose. 
kam-

Danbury, pirmą 
kepurinės. Dar-

itpėtnyčios, bartis ant 
ir

Stonkus, Žitkus ir 
tiejaitis. Komisija 
21 d. rugpjūčio, 
os sode Olympia
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Puslapis Trecias
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Francis- 
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36-tam 
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trio manda-
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arybos ir buvusio 
p. Gegužio.
•emia žygį didžiu- 
ų ir pasitiki S. L. 
tlaikytu Meldažio
jo išrinktajai Nau- 
ajai Tarybai.
i Kp. Valdyba:

. Chaplik.
aross.

. C. K. . Kiea-iL 
oblius.
ja šios rezoliucijos 
aujajai Pildomajai 
ivusiai Pildomajai

Sūnų ir Dukterų 
r-jos mėnesinis su- 
yko 1 d. liepos. Iš 

asirodo, kad Dr-ja 
iškai, įplaukų yra

et ir išlaidų nema- 
a, kad išmoka ligo- 
pas ir mirusių po
st daugelis atsišaū- 
Jetuvos, kurie Čia 
jaskolas. Jau daug 
1, bet ir ant reika- 
ja daug siuntinėja 
santiems.
;o, kad Dr-ja rūpi
mais, bet nepamirš- 
ininkiško judėjimo, 
lutarė surengti pik- 
autinio D. Apsigy- 
naudai. Tam dar

rienas jaunuolis iš 
rkers kreipėsi, kad 
ftų pardavinėti- bei 
susirinkime “Young 
kas buvo suteikta, 
r buvo pareikšta, 
pavelys ūžrs&infiti 

inėti savo rfengia- 
nikuose.
.B. D jos Koresp.

akių. Tabokius žino, kad joks 
sutvėrimas be svieto ' raškažių 
neapsieina, nėra'mio to liuosas 
ir prietelis 'Senas “L.” skaity
tojas. Tai kam jau čia taip 
piktintis tuom, be ko pats ne
gali apsieiti? Taip daro tik 
atbulais kalniomis viengungiai 
—piktinasi, bet Ąuo gaspadinės 
neatsisako. Kaip; prieteliukas, 
tokius žmones pavadinsite,—-Ta
bokius sutiks.

TABOKIAUS EVANGELIJA i1<0bo;.nei js .nekaltai pradėtos paneles, bet is griesnos, vaini- 
Įkėlį praradusios moteriškės, 

razumnas ųaįp įr pafs Tabokius. Tai kam 
,jau^ prjeteliukui, taip neapkęs- 
įti moteries, kuri pagimdė 
savo pienu girdė.

Prieg tam dar Tabokius de-'itelio—“vulgariškos 
da laižybosna paskutinius savo | raportais.
naujais puspadžiais paprovytus ; čiais, prilindus *11 1 1 Z X Y « « 1 • 1 t . . ,

Ana meta vienas i 
prietelis pasakė: “Genys mar
gas, o svietas dar margesnis.” 
Tai razumnas, prieteliukai, pa
sakymas, ir jis giliuos iki mū
sų žemelė, su visais griešnin- 
kais, nepavirs sausa ir šalta, 
kaip jos prietelis mėnulis.

Nors jūsų Tabokius yra da
vęs garbės žodį, kad jisai į sve
timus “triubelius” nesikiša ir 
“triubelių” nejieško, nes ir sa
vųjų perdaug turi ir geram 
prieteliui galėtų jų padovanoti, 
bet atsiranda prietelių, I 
nori savo prietelį Tabokių pa
dėti dar į didesnius “triubelius” 
ir, matydami 
giliau murdo.

Nelabai senai atsirado viena 
geros širdies, rodosi, prietelkai- 
tė, kuri norėjo pasigauti Tabo
kių Mespė, palandyti po Sirvy
dų ar kitų garsių tautiečių lo
vomis ir paskui raportuoti jai, 

jisai ten matė ir girdėjo. 
/ Ne taip lengvai, prietelkaite, 
Tabokių įvarysi į varžą. Jeigu 
tamistėle, palystai pirma ir iš
kištai savo kojukę, Tabokius 
gal ir pasiukvatytų, nepaisyda
mas,—išsineš savo sveiką taba- 
kierką ar ne.

Kitas prietelis liepė Tabokini ' (lauK 
pasiversti tautiečiu, nueiti į S. iyan^a; hpdel Paūs neparašo- 
L.A. namą, išegzaminuoti jo 
maliavą ir išduoti raportą, ši
tam prieteliui Tabokius atsako 
ve ką: Tabokius nėra vilkalo- 
kas ir jis į vilką pasiversti ne- VY 
gali ir nenori. Jis yra drąsus (viena- 
ir atvožnas vyras ir savo šerkš-į 
nies, kaip šeškas, nemaino! Jei
gu ji.s kur eina, tai eina, kaipo 
Tabokius, taip atsirekomenduo- 
ja ir visai nepaiso, ar jis taps 
priimtas ar išmestas.

Jeigu prieteliukas manai, kad 
po S.L.A. namo maliavd yra 
daug kirvarpų, kurios, neįkąs- 
damos namo plytas, pradėjo i 
graužti milioną dolerių, kodėl 
pačiam tai nepadaryti ir “ne- 
broęlkesterintį” «per Krokodi
liaus ausį S.L.A. nariams? Suf- 
liorių Tabokius nereikalauja, ir 
jeigu prisieina reikalas, lošia 
be jokio suflioriaus.

Vienok, bene margesnis už 
genį ir visą svietą bus prietelis 
Senas “L.” Skaitytojas. Jisai 
ne tik pats šovė Tabokiui į vie
ną akį, bet dar ir Senam Vin
cui liepia šauti į kitą, žodžiu 
.sakant, jau ir .taip nelaimin
gam savo prieteliui Tabokiui . 
nori uždėti ne tik mėlynus aki- ! 
nius, bet magaryčios—subukyti, 
jo patį reikalingiausį šlunką—i 
nosį!

Šito zlasties apimto prietelio, 
Tabokius prašo, atsiprašo ir, 
persiprašo, kad jisai dar dau- i 
giau nesupyktų ir pareiškia: j 
Jeigu jau Tabokius .su savo ra- J 
portas taip sudomiškai .sugrie- i 
šijo, daryk, prieteliuk, ką tik ; 
nori, bet palik sveiką Tabokiaus i 
nosį! “UŽpunčiuok” jam akis,! 
kalk prie gėdos stulpo, kryžia- i 
vok, atimk jam vyriškumą/ bet į 
neliesk jo nosies. Juk tu, prie- 
teliau, žinai, kad Tabokius be | 
tabokos nei žingsnio nežengia. I 
O gavęs į nosį mulo koją nega- ; 
lės užsižaživoti 
sylos, kaip tas 
kęs plaukų, ir 
no vyro, kokiu 
lis Tabokius, liks visa labo tik _• v pis.

Ar Senas Vincas, paklausęs 
Seno “L.” Skaitytojo, šaus savo 
prieteliui Tabokiui į kitą akį, 
tai jo biznis. Ir jeigu jisai 
taip padarytų, tai niekuom ne
siskirtų nuo tų senosios Rusi
jos kalėjimų .sargų, kurie, kaip 
prietelis S. Janulis dabar “Lai-! 
svėje” rašo, kad nušaudavo po
litinį kalinį už 3 rublius ir žiū
rėdavo į kalėjimo langus, ar ne-1 
simato 3 rubliai (kalinio gal
va) kalėjimo lange.

Vienok Tabokius savo prie- 
teliukui, kuris, nedrįsdamas 
stoti su Tabokium, kaip vyrs 
su vyru, akis į akį, pasivadinęs. 
Senu “Laisvės” skaitytoju, ati
darė ugnį prieš Tabokių, turi 
pasakyti tiek: Tabokius stato 
laižybosna visą savo tabakierką 
ir sako, kad Senas “L.” Skaity
tojas gimęs ne iŠ Izaoko bei Jo-

Tabokius visai nesiskverbia 
ir stovėti pirmas priė Krokodi-

Į liaus ausies su savo, anot prie- 
aventūros”

Jam užteks retkar- 
; prie Krokodi- 

čebatus, kad Senas “L. ” skaity-'. liaus vuodegos ir, jo supratimu, 
jtojas, kaip ir Tabokius, veršiu | nebus perdaug du grybai į barš- 
inebliovęs, jaučiu neriaumojo—'čius.
i viengungiu nebuvęs, netapai pa-į
I čiuota.s. Gi būdamas viengun- 
jgiu, norėjai, prieteli, ar ne (jei j
I pas tavo buvo visa vyro tvar- i 

kurie ka?), turėjai susitikti su minkš-i 
takūnėmis ir turėti vienokių ar; 

--- | kitokių pripotkų, kaip kad ne-i 
jį skęstant, dar i laimingas Tabokius kad turi. O 

i jeigu prieteliukas sakysi, kad 
to nedarei, tai jeigu nesi kuni
gas,—mesk akmeniu į Tabokių 
ant jo paties atsakomybės!

Ant prieteli ūko patarimo, 
kad Tabokius eitų į dirbtuves, 
organizacijas ir iš ten 
tuotų, Tabokius neturi 
prieš. Jis speciališkai 
neina. Bet jeigu nueis

i kas tinka raportuoti—padarys 
[ir be paraginimo.

Vienok, jeigu dirbtuvėse, 
ganizacijose ir bažnyčiose tiek 

; geros .satyros prieteliukas

prieteliuk mielas, vie- 
•Į toj taip suraukus #kaUtą, kaip 
devynios ;

; Tabokiaus, bukinti jo akis
i nosį ne tik pačiam, bet dar 
kurstyti ir Seną Vincą, ateik su 
savo satyra ir stok pats pirniti- 
tinis prie mister Krokodiliaus 
ausies. Jeigu taip padarysi, 
Tabokius ne tik taip piktai ant 
tavęs nesibars ir kurstys kitą 

prapertės”, 
bet paspaus tavo dešinę 

kad

BOMBAY, Indija.—Suži
nota, kad indų nacionalistai 

_ . . yr<v pasirengę pakeisti savo 
visur, pusėtinai. |;ovos Tūli ju vadai
šeimynos kurie sako> Jei S1 kova> Pasyvumo 
daro dirbdami kova, nepavyks, tuomet jie 

yra pora biznie- griebsis už

THE IDEAL OITOl MIIORS

sukilimu,c

šis miestukas randasi tarp 
Danbury ir Newtown. Pramo
nėj, kaip ir 
vietą, užima 
bai, kaip ir 
prastai eina, 
dasi kelios 
pragyvenimą 
kepurinėse ir
rių: J. Žukauskas užlaiko vai- viskas ruošiama ir žiūrima, 
gomų daiktų krautuvę ir C. 
Maiga, pora mylių nuo miestu
ko, turi puikią ūkę ir gazo
lino stotį,' taipgi priima žmo
nes ant vakacijos, kurie nori 
praleist laiką ant tyro
Abudu yra progresyviai žmo
nės ir priklauso prie Danbury 
A. L. D. L. D. 184 kuopos.

kaip dalykai vystysis.
Jau nuo senai tarpe na

cionalistų pasireiškė dvi 
nuomonės\ viena už sukili
mus, o kita už boikoto ir pa
syvumo kovą. Laikinai bu
vo laimėjęs Gandhi. x Bet 
gyvenimas parodė, kad boi
koto kova nieko nereiškia 
prieš ginklus ir todėl bus

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

Antra vertus, juk ir Tabo- 
kiaus raportai paimti ne iš Mar
so gyventojų nuotikių, bet iš 
šios ašarų pakalnės griešninkų 
gyvenimo, nuo ko nėra liuosas 
nei Senas “L.” skaitytojas, ar 
bent vienas kitas prietelis bei 
prietelka.

Ant galo, pagalios Tabokius, 
visų savo prietelių atsiprašo, 
kartu ir Seno “L.” skaitytojaus, 
kad jam jo “triubelių” niekas 
nepavydėtų ir nusidėtų save di
desniais už kunigus bei zoko- 
ninkus moralistais del svieto

Susiraukusių prietelių 
kius baisiai neapkenčia, 
del to, kad piktai žmonės be lai- 

Į ko pasensta ir paskui ne tik 
or_ i pats .savęs, bet ir viso svieto 

i pradeda neapkęsti: jiem viskas 
atrodo negerai, visą svietą pra
deda kritikuoti, mokinti ir suf- 
lioruoti, patys nieko neveikda
mi. Tabokius už savo raportus 
visai nesivaro ir neperša jų sa
vo prieteliui Krokodiliui. Ta- 
čiaus jisai netiki, kad daug ras
tųsi tokių žmonių, kurie taip 
prastai žiūrėtų į Tabokiaus ra
portus vien del to, kad ten, ret
karčiais, truputį ąugščiau pa
keliama moralystės užlaida ir 
pažiūrima kiek giliau už kuli
sų.

Tai tiek žodžių šios dienos 
evangelijos. Pamokslą, tik ne 
tokį piktą, lai pasako Tabokiaus 
prietelis Senas “L.” Skąityto- 
jas, o mišparus lai atgieda prie
telis Senas Vipcas, bet. . .Trenk 
perkūne, nelieskit Tabokiaus 
nosies! ■

, Jūsų Tabokius.

Drg. Maiga turi suorganiza
vęs kliubą vardu Elmwood j 
Country Club. 4 d. liepos tu-1 _
rėjo parengęs kliubo nariams | pakeista ji. 
ir svečiams puikius pietus. Vi-į Be to, indusų mases ne
sąs maistas buvo nuo jo paties pajso Gandhio: jos griebiasi 
ūkio, kaip tai: karveliai, Vistu-1 
kai, sūriai ir pienas, 
pietus, buvo prisiminta 
darbininkų reikalus, 
sius aukų del, Tarpt, 
ninku Apsigynimo, visi 
aukoti.

Aukų surinkta ir perduota 
T. D. A. $10.50. Aukojo' po 
$1 šie draugai: C. Maiga, M. 
Valilionienė, A. Valilionis, A. 
Petrikonis, Grušienė, V. Kar- 
pavičia, M. Razevičius, Mur- 
phe, M. Kolmie, V. Lankbw- 
ski ; S. Karpavičius 50c.

Visiems aukojusiems tariu 
širdingą ačiū.

Dalyvavęs.

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

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

JŪS ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ I

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

394-398 Broadway 331-335 Division A venų©
BROOKLYN, N. Y.

„ . . aštresniu* žygiu. Nacionalis- Baigiant , i ± b. • .;v. ,inkl tu vadai tatai mato. Ji et p IC c
Papra-
Darbi-
sutiko

ARTI ŠIMTAS ASMENŲ 
MIRĖ lyUO KARŠČIO

CHICAGO.— Mississippi 
klonyj pereitą^avaitę karš
tis buvo tokįsSdidelis, kad 
arti šimtas žmonių numirė. 
Ypačiai Iowa ir Missouri 
valstijose nemažai žmonių 
gyvybių pakirsta. .

PATARIA NEVAŽIUOTI

WASHINGTON. — Val
džia išleido pranešimą, per- 
sergstintj visus darbininkus, 
kad nevažiuotų jieškoti dar
bų prie statymo Boulder 
tvenkinio, nes ten darbų 
nesiranda.

ADF VADAS LEGIONIN
KŲ DRAUGAS

INDIANAPOLIS.—■Ame
rikos Legiono (fašistų) pir
mininkas Bodenhamer pa
skelbė, kad ADF preziden
tas Green apsiėmė kalbėti 
legioninkų kongrese, kuris 
įvyks spalių mėn. 6, 7 ir 9 
dd., Bostone.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriosę galima pirkti vais
tus daug prieinafriesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiėkorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAŪ AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

DAINŲ PIKNIKAS
šiame piknike dainuos įlenki chorai:

AIDO CHORAS, vedamas Šalinaitės, iš Brooklyn, N. Y.; LYROS CHORAS, vedamas Retikevičiūtės, iš Mašpeth, N. Y.; CHORAS BANGA, 
vedamas Eremino, iš Elizabeth, N. J.; SIETYNO CHORAS, vedamas šalinaitės, iš Newark, N. J., ir LAISVES CHORAS iš Paterson, N. J.

' ,r *'

Vi
• 'M

AIIM) CHORAS

REGINA ROOST PARK 
, Paterson, N. J.

visi aplinkinių miestų lietuviai suvažiuos pąsiklau- 
ĮŽANGA 35 CENTAI

toj pačioj vietoj 27 d. liepos (July)

Nedėlioję, 20 d. Liepos-July, 1930
Tai bus didžiausias ir linksmiausias New Jersey valstijos lietuvių piknikas. Be abejo, kad 
syti dainų ir pasimatyti su draugais ir draugėmis.

PASTABA: Jeigu 20 d. liepos (July) pasitaikytų lietus, tai piknikas įvyks
KELRODIS: Važiuojant automobiliais, važiuokite Main St. iki Market St.; , po kairei Market Stk iki McBride Ave. ir važiuokit ik' aušgtai 

iškelto tilto; už dviejų blokų pasukite po kairei j kalnų. Atvažiavę treinu ar busu, imkite busų ant kampo Market ir Prospect Sts., vardu
Sengac, ir važiuokite iki augščiau minėtam tiltui, Arba klausikite bus o draiverio, kur yra Regina Roost Parkas.

M

A. LUTVINAS
it®- UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

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

69 So. Park St.
A. LUTVINAS

Tel.: Trinity 1045

Real Estate License
C-2728. *

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

Greitai pagamina
me gardžiausius Už
kandžius 
Lunch).

(Quick

užsiimame 
pardavimu

Elizabeth, N. J

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalina* i tri* daliai *Kasiniu automobiliu; dalina* j tris dalint

1. Mechaiftzma*. Kaip austatyti aoii< 
kaip surasti sugedimu*; kaip kftardi 
statyti. Tas viską* mokinama kiekyj* ^ v, 
dentę nraktiftkai. po priežiūra intĮfBkVMH©.

2. Elektra ir Maanetiamaa. Tai r*Kallt«ia*
šia prie dabartinių automobilių. '

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu < S
riu. ., *'*
Pabaigę masų mokyklos kurs^* turite 

progą pasinaudoti vienu i S dviejr 
mechaniko arba šoferio. Garantai 
nius ir diplomą. Mokiname gryni 
kai'z»ir angliškai. Kaina prieinait

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIČUS. ' tekcijo* dienomis ir _ r >į. r ,
kito apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nUO 10 ikl ZP.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL ’• .’ 7
228 Second Avenue Kampas 14th. Street New Yort, N« T»

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRAI.OKIVS 

IR BALZAMUOTOMS

.'J

Užtikrinu, kad mano patamaviiaas 
bus atatinkamiausias ir už prieinam© 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 1 

kreiptis prie manęs. • 1 "

1439 South 2nd Street ‘ 
PHILADELPHIA, PA.

Bell __
Keystone

TELEFONAI:
___________ Oregon
___________  Main

8LM 
1417

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe S8th ir Wth Sts, NEW YORK CITY

ŠEKIT LINDBERG

Įsteigta
26 metai

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs J 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių m ,' . ,. 11, 
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių ftc 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba 160-100 j savaitę, 
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasta 
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedaliomis nuo 10-12. 
logas uždyką. h

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS | ’
GYDOMA CHRONIAKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Kjr*©*,, 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chro 
■tūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, 
gio, Skilvio, Žarnų ir MėŠlaiamės L_, 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių ' 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Ligų, Reuųiatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moi 
pasekmingai pagydoma naujausiais, 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110EAST 16thST.N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Ava. ir Irvin# \



. Puslapis Kefvirtas '

EAST NEW YORK, N. Y.
Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 

Pabėgimo 18 Politinių Kalinių
Rašo Simonas M. Janulis

(Tąsa)
Taip paskaičius mūsų draugus už nele

galius aukso j ieškotojus, jie dar užklausė, 
kiek jų visų yra. Mūsų draugai atsakė, 
kad dar 10 žmonių yra miške. Tai jie la
bai mandagiai prašė, kad kai pavyks su- 
'rasti užtektinai aukso, kad būtinai ateitų 
į jų “stanicą”. Mūsų gi draugai, prisipir
kę provizijos ir laiminami kazokų, išėjo iš 
krautuvės, kur aš su kitu (draugu jų ne
kantriai laukėme. Po to viso mes be ma
žiausios baimės perėjome visą “stanicą” 
ir atkeliavę keletą viorstų už “stanicos” 
turėjome tikrą.puotą, nes po penkių dienų 

;badavimo turėjome užtektinai nors šiam 
laikui visko.

Pernakvoję miške paprastu būdu, tarpe 
'keturių ugniakurų, vėl traukėme tolyn. Ei
nant per miškus ir kalnus palei upę Šilką 
-mes matėme tokių puikių vietų, kokių aš 
niekuomet nemačiau it savo vaidentuvėje 
negalėjau persistatyti. O kiek tenai yra 
visokių gamtos turtų, tai retai kur pasau
lyje galėtum surasti. Bet mums tie gamtos 
gražumai ir turtai nerūpėjo, ypač tada, 
kada buvome po keletą dienų visai neval-

Rezoliucija Pildomosios 
Tarybos Klausimu 

i .

S.L.A. 322 kuopa, laikyta
me savo susirinkijne liepos 7 
d., 1930 tm., išklausė savo de
legatės raportą iš S.L.A. 36-to 
Seimo, įvykusio birželio 16-20 
dd., 1930 m., Chicago, 111. Mes, 
322 kuopos nariai, tapom la
bai nustebinti tuo žiaurumu 
ir beširdiškumu, kurį parodė 
mūsų pirmiau buvusioji pildo
moji taryba ir seimo rengimo 
komisija, pasikvietusios talkon 
policiją ir mušeikas, kurie 
daugelį delegatų ir delegačių 
sumušė, daugelį nekaltai sua
reštavo ir suvirs 200 delegatų 
—teisėtai išrinktų ir 'prisiųstų 
—išmetė iš svetainės tik del 
to, kad jie teisėtai reikalavo 
paskyrimo iš jų tarpo-bent vie
no delegato į mandatų komisi
ją.

Mes skelbiame, kad tokis p. 
Gegužio ir jo pasekėjų žygis 
yra nieku būdu nepateisina- 

sijos, padarė kontraktą ant dviejų metų, |mas, nes jis (a) pastatė negar- 
kad jie dirbs per tą laiką, gaudami po 7 bingoj vietoj mūsų organizaci- 
rublius už iškastą kubišką sieksnį žemės. 
Tai buvo Rusijoj negirdėta kaina. Todėl 
tūkstančiais jie padarė kontraktus ir, ma
nydami greitai pralobti, atvažiavo su šei
mynomis kontraktorių lėšomis. Kontrak
torius už kelionės lėšas turėjo atrokuoti 
iš uždarbio. Jie sakė, kad savo tėvynėje 
jei jie gaudavo mokėti po lį rublio už ku
bišką sieksnį, tai buvo geras uždarbis; na, 
dabar, tik pamislyk, 7 rubliai, ir užtikrin
tas darbas per du metus. Kur gi čia ge
riau gausi! Atvažiavus pasirodė štai kas: 
čionai žemė yra amžinai įšalus ir per visą 
trumpą vasarą atšyla ne daugiau, kaip 2- 
3 pėdas. Atkasus 2 pėdas jau nebuvo jo
kios galimybės kasti nei su jokiais įran
kiais. Tad jie turėdavo kirsti mišką, krau-

(mums vietą tokioje daržinėje, kur buvo pa-, 
lei sienas prikalta biskį augščiaus nuo že
mės lentų, kur ir gulėjo daugybė darbi
ninkų vienas pagal kitą, kaip ir kalėjime. 
Kadangi daug darbininkų buvo su šeimy
nomis, tai čia pat gulėjo moterys ir vaikai. 
Bet valgyt mes visgi negavome; jeigu ir 
būtume turėję pinigų, pirkti irgi nebuvo 
galima. Kontraktorius, kuris vedė tą dalį 
gelžkelio, turėjo didelę krautuvę, bet už 
pinigus neparduodavo, o tik duodavo dar
bininkams, kai jie jau buvo šiek tiek už
dirbę, ir vokuodavo už tą maistą, kiek tik 
norėdavo. Pavyzdžiui, miestuose visur bu
vo už duoną hiokama 2 kapeikos už svarą, 
kontraktorius gi darbininkams rokuodavo 
8 kapeikas už svarą.

Iš tų darbininkų sužinojome štai kokią 
istoriją. Jie visi atvažiavo iš tolimos Ru

Pas kazokus nupirkta provizija už keleto 
dienų pasibaigė. Jau pusantros dienos ėjo
me visai nevalgę ir ant galo išėjome iš 
Amūro krašto į Užbaikalio valstiją (Zabai- 
kalskaja oblast) ir pasiekėme miestuką ant 

Į kranto upės Šilkos, vardu Časovinskoe, kur 
atėjome dienos laiku, visai nebijodami, nes 
•čia jau maišėsi visokių žmonių; buvo paš
tas, telegrafas ir laivų stotis. Čia pat .nu
sipirkome valgyti ir valgėme ant laivų sto
ties, būk tai laukdami laivo. Pinigų pas|ti malkas ir per naktį deginti, kad" atšiltų 
mus liko tik apie trys rubliai ant visų. Rei-" 
kėjo kas nors daryti, kad gauti pinigų. Ra
šyti gromatas pas tėvus nebuvo galima, nes 
buvome tikri, kad policija jau žino apie 
mūsų pabėgimą ir tik laukia progos pagau
ti kokį nors pranešimą.

- Aš parašiau gromata į Vilnių mano ge- 
•radeikai F. B., kad aš jau ant laisvės ir 
dar trys draugai su manim, todėl prašiau 
tuojaus prisiųsti pinigų, kad užtektų par
važiuoti į Lietuvą. Parašiau, kad išsiųstų 
.pinigus ant vardo vieno mūsų draugo, Go- 
jub, kuris, sulig jo pasporto, dabar jau va-

1 tas juodas mplis. Ryte nuėję į darbą at
kasdavo anglis ir pelenus ir per pusę va
landos atkasdavo apie porą pėdų atšilu
sios žemės, o toliaus iš vėl buvo amžinai 
įšalus žemė. Pasekmės buvo tokios, kad 
žemę, už kurią jie gaudavo mokėti, kasda
vo apie valandą laiko, o likusią dieną pra
leisdavo kirsdami ir tempdami ant pečių 
rąstus sukūrimui ugnies delei atšildymo 
poros pėdų, žemės. Nors kontraktorius iš
tikimųjų mokėdavo po 7 rublius už iškastą 
kubišką sieksnį, bet, išdirbę metus laiko, 
jie pasirodė visi skoloje kon traktoriui, ir, 

. Jeidinas! visai kitaip. Bet mes žinojome, kad dar neatsidirbo uz atvežimą.
i iki gromata nueis ir pinigai ateis, tai ma- p)asi^ikydavo or^s. blogas ir buvo negali- 

žiausia ims mėnesį laiko. Tai buvo dide- ma, e1^1 chi bti, tai ir valgyt kontraktorius
lis klausimas, kaip ir kur mes išgyvensime 
taip ilgai be pinigų ir draugų. Iš vietinių 
gyventojų sužinojome, kad už apie 30 vior
stų nuo čia yra tęsiamas tas pats gelžkelis, 
kurį ir mes, kaliniai, tęsėme, tik daug to
liau nuo čia. Tenai jau dirbo ne kaliniai, 
bet laisvi, pasamdyti darbininkai. Tad nu
tarėme eiti 'tenai ir stengtis gauti darbą, 
manydami per tą laiką kiek nors užsidirb
ti arba nors pragyventi.

Mums besvarstant, pradėjo snigti ir pri
snigo keletą colių. Nebuvo kur pasidėti, 
tad ėjome į nurodytą vietą jieškoti darbo. 
•Mūsų vienas draugas, Ščerbakovas^ susirgo 
ir vos galėjo kojas pavilkti. Dar ant dides
nės, nelaimės, jo batai, einant per sniegą, 
išsiskėtė ir jis paliko beveik basomis ko
jomis.

Padėjimas buvo labai baisus. Apsirgo . 
žmogus, paeiti negali, čia sniegas, šalta ir , 
batų nebėra. Ašgi turėjau labai gerus ba
tus, kuriuos man prisiuntė toji pat ponia 
F. B., tiktai dęlei pabėgimo, ir dar parašė, 
kad batai įsiūti ant užsakymo ir taip tvir- . 
tai, kad užteks parkeliauti net į Lietuvą, 
nors ir pėsčiomis. Tuo laiku aš buvau 
jįaunas ir, gerai sustiprėjęs būdamas sta- 
ro^ta ir raštinėje, ir jokių šalčių nebijojau, 
ypač ųžuosdamas taįp netolimą laisvę. Tad 
atidaviau tuos batus sergančiam draugui, 
o pats užsimoviau jo likusius aulus, kad 
neatrodyti visai basu, ir taip per sniegą 
atėjau 22 viorstu. ,

Atėjus tenai, radome keletą darbininkų { 
ir šiokius tokius batus gavome nupirkti už! 
beveik paskutinius du rublius. Tai buvo ; 
labai prasti batai, bet sniegas jau nesiekė j 
mano kojų, nes aš pasiėmiau savo batus,. 
o draugui davėme “naujus,” tik ką nupirk
tus. *

Čia sužinojome, kad tęsiamas gelžkelis čia 
beveik užbaigtas ir jei norime gauti darbo, 
tai reikia eiti atgal dar apie 60 viorstų. 
Pinigų jau neturėjome. Todėl nebuvo kito 
išėjimo, kaip tik patraukti atgal nuo savo 
tikslo, Sretensko, dar 60 viorstų. Buvo 
labai piktą eiti atgal, nors ir jau gelžkeliu, 
bet taip shhkiai ateitus per kalnus 60 vior
stų. Šiaip taip atėjome, ir mums pasakius, 
kad pribuvome iš Rusijos ir darbo norime, 
tuojaus su džiaugsmu priėmė visus ir davė

neduodavo. Pasidarė tas, kad pavieniai vi
si išbėgiojo, palikę ir pasportus pas savo 
darbdavį. Su šeimynomis gi pabėgti ne
galėjo, todėl vargo ir badavo iki pasibaigs 

{tie 2 metai.
i

Mes gi buvome Čia “privilegijuoti,” lais
vai be kontrakto nusisamdę ir galėjome 
mesti darbą, kada tik norėjome, ir mūsų 
užlaikyti negalėjo. Kontraktuoti darbinin
kai tad mums labai pavydėjo.

| Ant rytojaus mums nurodė vietą ir davė 
įrankius ir pradėjome dirbti. Iš karto 
mums sekėsi, nes žemė iš viršaus nebuvo 
įšalus ir iki pietų mes nukasėme geroką 
šniotą iš paviršaus. Dešim.tinikas apžiūrė
jęs pasakė, kad mes uždirbome ant valgio 
ir davė mums raštųką į krautuvę.

Pąrėjome ant pietų po sunkaus darbo, 
jau pusantros paros visai.nevalgę. Aš tuo
jaus nulėkiau su ta brangią korčiuke į 
krautuvę ir gavau net baltos duonos, cu
kraus, arbatos ir tabako. Pavalgę nuėjo
me vėl dirbti, bet jau giliau kasti nebuvo 
galima. Reikėjo kirsti rąstai, krauti ir kū
renti per naktį. Kito išėjimo nebuvo,— 
turėjome daryti, kaip vįsi daro.-

i (Bus daugiau)
t ,; * 3 t

VASAROS NAKTYS

Gražios ir tylios vasarosi naktys... 
Veidą švelnutis vėjelis glosto.
Danguj įsmigęs šviesus mėniilis 
Debesis vaiko, padangėm klosto.

4Aš sėdžiu liūdnas palangėj vienas; 
ŽįŪKįu, kaip šypsbs pasaulis žalias... 
Pievas ir klonius jau yūkas klosto, 
Tr tyras oras man Širdį glosto.

Gera kiekvienam tą tylią naktį: 
Nuo, gėlių kvapo gali apakti. 
Tik mano širdžiai ko tai vis griaudu, 
Ko ji nerimsta, jai v.isad skaudu.

Mėnuliui šviečiant, jinai tad’ žiūrį 
Mato—šis grožis skriaudų daug turi. 
Jį vis nerimsta—ji vi^ką mato; 
Skriaudėjams pinkles galvoja—stato.

Vargo Juris.
1929. VII-27 d.

ją, (b) padarė žalos daugeliui 
delegatų, (c) suskaldė S.L.A., 
nes išvyti virš 200 delegatų 
laikė savo seimą atskiroj vie
toj (Meldažio svetainėj), ku
riame tapo išrinkta pildomoji 
taryba ir visos reikalingos ko
misijos.

Mes pilniausiai užgiriame 
savo delegatę ir jos darbus. Ji 
su pasiaukojimu ir energija 
stovėjo pažangiųjų delegatų 
pusėje laike policijos ir mušei
kų įsiveržimo svetainėn ir per
sekiojimo. Mes užgiriame, 
kad ji išmesta iš Lietuvių Au
ditorijos už teisėtą reikalavi
mą paskirti vieną iš pažan
giųjų tarpo žmogų į mandatų 
komisiją, nuėjo su kitais visais 
delegatais į Meldažio svetainę 
ir ten laikė legališką S.L.A. 
36-tą Seimą ir padarė visą ei
lę naudingų nutarimų organi
zacijos gerovei.

Mek užgiriame S.L.A. 36-to: 
Seimo,; laikyto Meldažio sve
tainėj, nutarimus ir išrinktąją 
pildomąją tarybą, o taipgi ir 
visas; kitūs ^pastovias S.L-A. { 
komisijas; mes pasižadam rū
pestingai kooperuoti su mūsų 
pildomąją taryba: M. Bacevi
čium—prezjdentu ; E. Jeskevi- 
čiūte—sekretore, A. Salaveiči- 
ku—iždinirtk'u ir kt., ir sako
me, kad tik ši pildomoji tary
ba yra teisėta, nės ji tapo iš
rinkta tų delegatų, kurie su
darė didžiumą legališkai išrik
tųjų. Lietuvių Auditorijoj pa
silikusi delegatų dalis buvo 
tik mažuma legališkai išrink
tų delegatų. Jeigu t,ęn radosi, 
kaip skelbia “Tėvyrię,” žmo
nių ir daugiau, tai, .’žinoma, 
kad didelė jų dalis buvo niq- 
keno nęrinkti arba rinkti ne 
sulyg konstitucija.

Drauge mes smerkiame p? 
Gegužį ir kitus tuos, kurie šau
kė policiją ir mušeikas, ka^d su-; 
jų pagelba išdraskius seimą ir 
nedavus delegatams sudaryti, 
jį ir susipažinti su tikrąjalpa- 
detimi mandatuose. Mes ma
nome, kad tokie žygiai yra ne
leistini ir smerktini, nes bai
siai žalingi organizacijai.
,, S.L.A. \3Ž2-rą kuopa pareiš
kia, kad jinai kovojo ir kovos 
prieš tuos, kurie policijos ir 
buožių pagelba bando, >pasilai-: 
kyti organizacijos viršūnėse ir 
Tems tik naujai' ir teisėtai iš
rinktą pildomąją ,-tarybą to 
seimo, I 
švetdiriėj

Atkąriąvinįyį nuo uzurpato
rių Susivienijimo, S.L.A. 322 
kuopos, nariai yra; pasiryžę dė
ti didžiausias pastangas.; Mes 
šaūkiahYe yisds1 SX.A..;narius ir 
šiaip pažangius lietuvius,* ku
riems. rūpi organizacijos atei
tis ir kurie priešingi organiza
cijos .turto eikvotojam, uzur
patoriam, remti mūsų naują 
pildomąją tarybą, išrinktą 
Meldažio Svetainėje, įvykusia
me seime.

1 S.L.A. 322 Kuopos Valdyba:
Pirm. K. Kreivėnas.
Fin. Sekr. K. Jankaitis. 
Prot. Seki’. T; Šerienė. x 
Iždininkas J. Narbutas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. R.» Methuen, * Mass.—- 

Apie sandariečių pikniką, ne-, 
apsimoka rašyti, nęs ir kituo-- 
se piknikuose panašių dalykų 
būna.

Antradienis* Liepos 15, Antradienis, Liepos 15, 19

TACOMA, WASH. Degtinė ir “Dyk

Pa.,

ANTRAŠAI

121

255

In-

Arlington

Monroe

Wheelock

Elroy

St-

St..
Rd.

Ave..

Ave.

Rices

St..

žodeli 
įsigė 

sugrį:

17—K. 
r~*

19— J.
20— A.
22—P.

N.
24— P.

25— A.

439

. F.

MAHANOY CITY, PA.
A. L. D. L. D. 48 kuopos susirin

kimas bus pėtnyčioj, 18 liepos, Cen
tral Studijoj, 321 E. Centre St. Pra
džia 7 vai. vakare. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų apkalbėti. 
Komitetas. 166-7
N. Y. Telefonas Foxcroft 5819.

164-7

comos' lietuvių darbininkų ir 
darbininkių,”' nes kaip vyrai, 
taip ir moterys priklauso prie 
vienos draugystės.

F. Kavaliauskienė.

G.
A.

J.

Box 441, Courtney

Maplewood

D. No. 42,

434 Library

300 Todd St.,

Penn Ave.,

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

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

4— J. Pacauskas, 539 W.

E.

926

3121 ____

2310 Sarah St., S. S

P. O.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai:

Pirmininkas K. Maziliauskas, \
593 Avė. Aį

Vice Pirmininkas A. Bodis,
68 W- 10 S

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard

Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway

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

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

Maršalka L.' Rimša,
167 W. 20 St.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

į DIENOS ANT VANDENYNO
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN.
keliaujant iš Lietuvos ir iLIETUVA

, Greičiausiais garlaiviais

Birželio 21 d. D. L. K. Vy
tauto Pašelpinė Draugystė tu
rėjo surengus vakarą paminė
jimui 20 metų nuo jos susior- 
ganizavimo. Taipgi padarė 
apžvalgą ii" iš jos nuveiktų 
darbų del savo narių ir visuo
menės labo. |

Buvo išduotas smulkmeniš
kas raportas, kiek buvo per 
tą laiką įplaukų ir išlaidų. Į- 
plaukų turėjo $7,231.78, išlai
dų per tą patį laiką buvo 
$6,218.02. Dabar draugystė 
turi ižde $1,013.76. Iš-tų iš
laidų dali draugystė paaukojo 
del darbininkiškų reikalų, 
kaip tai: sušelpdama Lietuvos 
darbininkus nuo karo nukentė
jusius, Pvusijos baduolius, strei- 
kierius, politiškus prasikaltė
lius; taipgi aukojo ir darbi
ninkiškai apšvietai. Viso per 
draugystę tapo paaukota tiems 
reikalams $693.47.

Taipgi dar reikia priminti, 
kad ši draugystė yra dalininkė 
“Laisvės” ir “Vilnies,” nes tu
ri pasipirkus po du Šeru. Nors 
šiuom tarpu draugystėj ran
dasi nemažai ligonių, bet ne
pamiršo paaukoti $5 del poli
tiškų kalinių.

Tai matote, kaip draugystę- 
valdo pažangieji darbininkai, I 
tai ir iš tokio mažo lietuvių

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

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

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

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

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

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

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

būrelio, kaip Tacoma, kur yra a. P. L- A. KUOPŲ SEKR. 
biskį daugiau, kaip 40 šeimy
nų, yra daug nuveikus del vi- į 
suomenės labo.

Tik viena didelė klaida šios Į 
draugystės, tai kad laiko var-i 
dą D. L. K. Vytauto. Mums, 
kaip pažangiems darbinin
kams, reikėtų šluot lauk to
kius kraugerių vardus iš savo 
tarpo. Geriausias vardas mū-

IR

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba

NORTH GERMAN
LLOYD

57 B’way, New York. .

- LIETUVOS PREKIIJ
* •' 'V H ’• • -. • ; ' •’' J -

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

Remkime Lietuvius

ir

(Corliss Sta.)
Sadulienė, 108

Pacauskas, 539 
Shenandoah, Fa.

5.—V. Labutis, 121
McAdoo, Pa.

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

7— .T. D. Sliekas, 
Brentwood, Pa.

8— W. Stačinskas, 
Pittsburgh, Pa.

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

10— J. Albauskis, 1100 Union Avė., Chicag< 
Heights, III.

11— J. Barškietis, P. O.
Pa.

12— J. Kinderis, 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R.
Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas, 
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
Aliquippa, Pa.

Levine, 242 Penn Ave., Exten. 
Turtle Creek, Pa.

Preikšą, Box 201, Minden, W. Va. 
Botyriųs, Box 237, Burgettstown, Pa 
Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth 
Y.

Sodcikis, 1324 
Youngstown, Ohio. 

Delinikaiciūtč, 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambrauskas, 221 
Girardville, Pa.

27— Motiejus Batutis, 
Ill.

30—J. Leonaitis, 
Benton, III.

32—K. Bakanauskas,
Easton, Pa.

83—A. B. Shatkus, 
Grand Rapids, Mich.

34— J. Audiejaitis, Box 113; Royalton,
35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St.,' 

Shamokin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas, 929

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

Pa.
38— F. Šiaučiulis, 304 i 

Frankfort, Ill.
39— J. Willumat, 417 

Collinsville, Ill.
40— Ig. Kirtiklis, 1388 

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

Mich.
44— L. Lasky, Box 413, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienč, I’. O. Box 262, Cuddy 

Pa.
46— J. Petrauskas, Box 118, Blanford, Ind
47— J. > Vaitkiavičius, 5768 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas}, # P.

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 87 

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

Wilkes-Barre, Pa. 
Chicago, Ill.

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

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

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

Avė.,

St.

Ave.

Box 24, Wilsonville

107

kuris įvyko. ,Mejdažio 
iB. . f ' -i j

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

(SbalsamUoja Ir laidoj* numirusias 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės,pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
yeriauslose vieto.se ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernop Street 
PHILADELPHIA, PA.

ii* i ' Ą, ''r^'Jiiit i

Vlce-Pirm. A. ’ Kareckas, 730 Na
son SW N .W . , ‘
Nųtaritrių Rašt .K įRasikas, R. R. 9, 
Box 117 Hi

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave .

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
1262 Front Ave.; J. Kripkflnienė, 
1529 Hamilton Avė.

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

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

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

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Salės Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utarninką, 
savam name, 1057-68 Hamilton Ave.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS , i -
Valdyba 1930 Metams >

Pirm. A. Matusevičia, 1003-—25th St 
Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th Avė. 
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 849-— 

10th St.
Fin. Sekr. K. Shimkus, 135—36th St 
Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė.

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

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

2435—33rd St, Moline, III.

MICH.
Bowery y>a paskučiaus 

skurdžių ir benamių gat’ 
New Yorke.

(Pabaiga)
Ir kitas pasikėlė be 

priėjo prie šinkstalio, 
stiklelį degtinės ir vėl 
savo sėdynėn tame šimtinian 
būryje.

Tai viskas, kas atsitiko, apa 
vieno apsiskuduriavusio griuv 
šio, kuris įsirito iš gatvės į M 

htinos Namo Cafe. Jis papra 
pegtinės ir “džindžer ėlio” m 
^skalavimui. Sumaišė šiuos c 
stikleliu, išsitraukė plėčkutę 
kišefhp ir jau buvo bepradedi 
iš joiMVnlti stiklam Patarnai 
f o jas • feęeit ištraukė iš jo I 
bonkutęLir išpylė, kas joje bi 
vo, antjgriudų.

“NeiVieta čia tiems prakeil 
tiem dūmams,’’ sako išdidžia 
“Tai kitaip ir prasideda bėd; 
jie įsigauna to skystimo lai 

tsineša čia ir miršta pi 
Tas tai ir du< 

teisingam karčiamninki

Ice,
jo įsigėrę, 

da ____o__
jųbdą akį.” 
į Mes aplankėme dar kitų pu: 

fluzinį vietų iš to tūkstančio i 
vienos, kurias norėdamas bil 
vienas gali aplankyti. Vien 
gana graži vietelė randasi šalj 

LBovverės. čia susirenka vie 
ttik vokiečiai valgyklų stalų p; 
Tarnautojai ir virėjai pager 
alaus ir pasikalbėti apie komi 
nizmą. Bet ši vieta, be abeji 
n€s, nėra paprasta Boweres Iii 
dynė. •

Ten randasi kita vieta, pan; 
Ši Mothios Namo Cafe, grindj 
tičk pat storai apipiltos pjūvi 
nomis ir tiek pat lavonų sus 
rinkusių. Tačiaus čia radosi i 
Herberto Hooverio chromiška 
paveikšlas už Šinkstalio, aj 
dengtas amerikoniška vėliavi 
Žios vietos savininkas graika 
ir kalba tik kelis žodžius anglis 
kai.

Radosi ir kita vieta, kur si 
fiirinkusieji gana daug šnekėji 
$ie rugojo ant darbų suradim 
agentūrų, 'kurios dabar, ki 
darbų trumpa, reikalauja dok 
rio ar dviejų už bile kokį trum 
po laiko darbuką. Didžiuma i 
jų niekaip neišmanė, kur tą do 
lerį ar du gauti, jei bent pi r 
miausiai kiek nors padirbėti an 
tokio darbo.

Vienoj vietoj patarnautoja 
davė geroką patarimą vienan 
savo pažįstamam kostumeriui.

“Kodėl tu negali kiek non 
prasiblaivyti, Džek?” sako jis 
“Išvažiuok kur nors į kempę u: 
darbininkų sekcijos prižiūrėtoji 
•—boselį ir susitaupyk kiek non 
pinigų. Biskį apsitaisyk. Ti 
turi pasitaisyt, Džek, susirast 
sau gyvenimui vietą.”

MA “Taip, aš turėčiau,” Džeki: 
į ^sumurmėjo apsnūdusiai. “Ta 

jau laikas. Taip, labai laikas.’ 
Kitoj vietoj apie tuzinas gu 

Įėjo kampe ant pjuvenų. Kadi 
smuklė užsidarys, juos pagriebi 
už kalnieriaus ir išstums pei 
duris laukan į New Yorko im
perišką miestą.

Mes teiravomės ir maliavą 
krautuvėj gauti to medinio al
koholio. Tačiaus savininkas su
prunkštė prieš mus:

z “Eikit peklon iš čia. Aš te 
skystimo neparduodu, niekada 
jo nepardavojau, bet turiu tei
sę jį pardavinėti, jeigu tik no- 
,rju. Ar aš to nepažymiu ant 
bonkos? Aš jį tik maliavoms 
parduodu. O kaip aš galiu ži- 
noti, Jeigu kas nors yra tiek 

* kvailas, kad jį gertų? O kas 
jūs tokie per vieni esat?” 

“Pianų perkraustyto ja i,’ 
ko Mek užtikrinančiai, 
mane pažįsti; aš pianu 

Traustytojas.”
“Tu esi šnipas’’, šūkavo 

liavų pardavėjas piktai, 
tave pažįstu nuo tavo kojų. Bet 
jeigu aš norėčiau, aš galiu me
dinį alkoholį parduoti. Ir ant 
bonkos yra užrašyta, kaip įsta
tymai reikalauja, o jeigu kas 
nors jį geria, tai jo pakasynos, 
ne mano.”

“Taigi, parduok mums kiek,” 
sako Mek. “Mes labai ištroš-

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. Grigutis, 2122 

galls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas, 2^ 

Clark Pi. . ■
Iždo Globėjai: D. Kalnetienė, 144

S. Park St., J. Krakauskas, 300 
First St.

Organo Rašt. J. Kentrus, 201 E. 
Westfield Ave., Roselle Park, N. J-

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė- 
lesio antrą ketvergą, po No. 269- 
271 Second St.

Powersdale

41 Eckert

E. Mahanoy

24,

Duquoin

Bushkill

Scribner

N.

677

1256

st.

st.

Ave..

, Hl

So. Hobson

Castle

E. 6th

N. Morrison

Andrus St.,

st..

Shannon

St., W

Ave.

Akron

, Ill.

Saginaw

Addison

Box

Eyck

Ave., 

Auburn
307 Plymouth

o.
46 Ten

Norvich

S.

Ave.

246

St.

Wes’

Ave.
Ave.

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

J. Liubertas, 4177 AshlandPirm.
Ave.

Vice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carson 
Ave.

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

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

Iždininkas A,. Vegela, 7715 Dayton
Ave. "
GuntarienS.

Iždo globėjai: E. Vegelien3 ir O.
Draugijos susirinkimai atsibūna > | 

<as ketvirtų nedėldienį kiekvieno^ 
nėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

1946 Sharon Ave.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 481 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Fin. Rašt. ”A. Giraičiūtė, 431 Sum

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą kėt- 
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare., ,

*

I •5

ant 
Pa-

. LITHUANIAN į
IMPORTING COMPANY

818 E. : Sixth ; Street ’
SO. BOSTON, MASS.

sa- 
‘•Tu 
per*

ma-
“Aš

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

Valdybos Adresai:
Pirm. K; Jakimavičius, 1564 Tum- Finansų sekr^ J. Urbonas, 1728 Jane 

er Avė. St., Š. S. Pittsburgh, Pa.*

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

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burtoj 
St.į.1 Pirmininko Pagelbininkas K 
Ustupas,, 27 Cleveland Ave.; Nuta 
rimų Raštininkas J. Stripinis, 4f 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkai 
K. Vensjauškas, 12 Andover St.; Li 
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 71F 
North Montello St.; Kasierius D. Pa 
gojis, 7^ ‘Intervale St.; Kasos Glo 
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St. 
M. YazukeviČia, 153 Ames St.; P 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi i? 
Montello,/' Mass.
-7---------------—r-,— ------------------------
ŠV. POKO DRAUGIJA, 

MONTELLO, MASS
’ /Valdyba:

Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale
St. .■ -

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

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

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162

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

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

kiekvieno mėnesio.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS- * 
I’Ė BIRUTĖ, MONTELLO, MASS. 7

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. PagelbininkS O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškiene, 86 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello . 
St., M. Dobienė, 221 Ames St; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

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

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

SekretorS A. K. SliekienS, 8121 El
roy Ave., Brentwood, Pittsburgh, 
Pa- , • '

Iždininkas J. Miliauskas, 626 Wood
ward Ave., McKees Kockš, Pa.

“Niekados; tu esi šnipas. AŠ 
esu jau dvidešimts metų ant 
Boweres ir labai gerai galiu at
skirti pianų perk raustyto ją nuo 
Šnipo.”

“Tur būt jis mums nepar-

vieto.se
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Taipgi ačiuojame 'L. D 
41 kuopai už gelių vai- 
ir visiems tiems drau- 
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antrą ket- 
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tu- 
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MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzehcorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

i.ĖTOJO VYRŲ IR 
i gystė, molini;

niką
gams,
iių vainikus. . 1

A. M. BaPtnikai.

globėjai: E. Vegelienl ir O. 
ugi jos susirinkimai atsibūna • 
ketvirtą nedėldienį kiekvieno1 
;io, Lietuvių Svetainėj, 25th St.
< Ave., 3 vai. po pietų.

ska
kašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
Ave.

nkas A. Vegela, 7715 Dayton

tdienis, Liepos 15,

lietuve Fotografiste
Fotografuoju, Didinu ir Maliovoju 

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

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

Liubertas, 4177 Ashland

J. Birštonas, 2739 Carson 

raštininkas V. J. Geral- 
1946 Sharon Ave.

JBURGHO IR Af’IELINKftS 
IEŠFAŠISTINES TARYBOS

KOMITETAS
Tinkas F. Rogers, 312 Oregon 
Pittsburgh, Pa.
pagelbininkas J. D. Sliekas, 

1 Elrsy A 
;h, Pa. 
orė A

aldyba 1930 Metams 
M;

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

- ■ I U ! - . , I ,

širdies: “Šie 
mi darbui!”

Tai tiesa, 
darbui. Jie 
nuo purvo,
viltingo vargo, 
nes.
metus valgant supuvusi darbo dolerį porai;

I stovyklų valgi. Jų stiprūs rė- tenka keliems metams

tankus, 135—36th St.
, 502—4th Ave. 
Moline, Ill.

J. Julius, Box, 
Avė., Moline,

115—17th Ave., 
Maršalka J. 
Moline, Ill.

Jie nebetinkami 
paseno pirm laiko' 

priespaudos ir be- 
Jie ligoti žmo- 

Jų viduriai sugadinti per

sunkių ' čeverykų į 
kaina apie $3 po- 
trejus darbinius 
kuriuos nešioja, 

nuo pe^ių ir kai-

Brontwood, Pitts-

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

įkas J. Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

iekr. J. Urbonas, 1723 >n0
S. Pittsburgh, Pa.

AlšROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Iris, 415 F ranklin St.
S. Rinkevičius,

B. Barkauskis,

L Grigutis, 2122

Paulauskas,

Kalnetiene, 
Krakauskas,

fano Rast. J. Kentrus, 201 E. 
riebi Ave., Roselle Park, N. J. 
ršalka J. Kiceina, 259 Broad- 

irinkimai įvyksta kiekvieno mė- 
antrą ketvergą, po No. 269-

; I (> LI LT L V O S K UNIGAIKŠ- 
; VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

AON N E, N. J.
s Vardai ir Adresai:
K. Maziliauskas,

593 Avė. A^ 
nkas A. Bočis,

68 W. 10 
jk. P. Janiūnas, 

128 W. 49th 
įsų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard 
inkas f • Lukaitis,

330 Broadway 
lo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
lo Globėjas J. Laurinaitis,

348 Avė. C. 
ilka L. ' Rjmša,

167 W. 20 St.

*ixrr

LAlŠV’fe Puslapis FėuOaš
'e-Pirm. A. Kareckas, 730 Na- 
SL, N .W .
rimų Rašt .K .Raslkas, R. R. 9, 

rtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
beth Avė.
liniukas A. Daukšas, 1131 Walk-

sos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
Front Ave.; J, Kripkūnienė, 
Hamilton Ave.

-omu Lankytojai: 1^. Ruzinskas, 
Turner Ave.; J. VilkūnienS, 718

.istiAV L Medustavičius, F. Ze-
1. Rusikas, A. Lujus, A. Ja-

evi/ij... Komisija: A. Senkus, 
et riki, A. K Sasnauskas.

\al\tujas F. Zegunis, 515

lės l’.iramiavotojas A. Garba
nas, lll>8 Elizabeth Ave.
luirjos susirinkimai įvyksta 
ieno menesio antrą utarninką, 
n name, 1057-68 Hamilton Ave.

UVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
IGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metama <•- 
tankas P. Krikščius, 236 Park 
race.
ninko pagelb. O. Giraitienė, 431 
limit St.
kolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

Hudson St.
Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Sum- 

St.
nkas A. Klimas, 36 Russell St. 
ilka J. Giraitis, 
io prižiūrėtojas V.
Hudson St. 

nkimai atsibūna 
kiekvieno mėnesio,
29 Lawrence St.

, 7:30 vai. vakare.

RŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS- 
IRUTĖ, MONTELLO, MASS. 7

Valdybos Adresai:
iininkė E. Beniulienė, 16 Bun- 
^ve.; Pirm. PageibininkS O. 
enė, 79 Vine St.; Protokolų 
nkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
rų raštininkė K. čereškienė. 36 
>wne St.; Iždininkė M. Klima- 
i, 31 Clarence St.; Kasos Glo-
V. Baronienė, 736 N, Montello 

[. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
enė, 29 Intervale St.; Ligonių 
nkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Ika J. Šimanskienė, 88 Vine 
risos Montello, Mass.

Degtinė ir “Dykūnai” ant Boweres
MICHAEL GOLD

Bowery yra paskučiausių | duos, 
skurdžių ir benamių gatvėikan. 
New Yorke. i”

sako Mek, einant 
“Praeitos kratos

Bet už savaitės ki- 
jį pardavinės. Tai 
mano gyvenime ma- 
už šnipą, taigi gal

lau- 
juos

(Pabaiga)
Ir kitas pasikėlė be 

priėjo prie šinkstalio, 
stiklelį degtinės ir vėl
savo sėdynėn tame šimtiniame 
būryje.

Tai viskas, kas atsitiko, apart 
vieno ^ąpsiskuduriavusio griuvė
sio, kuris įsirito iš ’gatvės į Mo- 

7tinos Namo Cafe. Jis paprašė 
^degtines ir “džindžer elio” nu
skalavimui. Sumaišė šiuos du 
stikleliu, išsitraukė plėčkutę iš 
kišeftįo ir jau buvo bepradedąs 
iš josr‘.nilti stiklam Patarnau
tojas • į (eit ištraukė iš jo tą 
bonkutęf*ir išpylė, kas joje bu
vo, ant, grindų.

“Ne vieta čia tiems prakeik
tiem dūmams,” sako išdidžiai. 
“Tai šitaip ir prasideda bėda; 
jie pasigauna to skystimo lau
ke, atsineša Čia ir miršta pas 
mus jo įsigėrę. Tas tai ir duo
da) teisingam karčiamninkui 
ju,odą akį.”
į Mes aplankėme dar kitą pus- 

Auzinį vietų iš to tūkstančio ir 
I vienos, kurias norėdamas bile 
’ vienas gali aplankyti. Viena 
Vgana graži vietelė randasi šalyj 
vBoweres. čia susirenka vien 
^tik vokiečiai valgyklų stalų pa
tarnautojai ir virėjai pagerti 
alaus ir pasikalbėti apie komu
nizmą. Bet ši vieta, be abejo
nės, nėra paprasta Boweres lin
dynė.

Ten randasi kita vieta, pana
ši Motinos Namo Cafe, grindys 
tiek pat storai apipiltos pjūve- . 
nomis ir tiek pat lavonų susi- ' 
rinkusių. Tačiaus čia radosi ir ' • 
Herberto Hooverio chromiškas 
paveikslas už šinkstalio, ap
dengtas amerikoniška vėliava. 
Šios vietos j savininkas graikas i 
ir kalba tik kelis žodžius angliš
kai.

Radosi ir kita vieta, kur su
sirinkusieji gana daug šnekėjo. 

Vie rugojo ant darbų suradimo 
agentūrų, 'kurios dabar, kai 
darbų trumpa, reikalauja dole
rio ar dviejų už bile kokį trum
po laiko darbuką. Didžiuma iš 
jų niekaip neišmanė, kur tą do
lerį ar du gauti, jei bent pir
miausiai kiek nors padirbėti ant 
tokio darbo.

Vienoj vietoj patarnautojas 
davė geroką patarimą vienam 
savo pažįstamam kostumeriui.

“Kodėl tu negali kiek nors 
prasiblaivyti, Džek?” sako jis. 
“Išvažiuok kur nors į kempę už 
darbininkų sekcijos prižiūrėtoją 
—boselį ir susitaupyk kiek nors 
pinigų. Biskį apsitaisyk. Tu 
turi pasitaisyt, Džek, susirasti 
sau gyvenimui vietą.”

“Taip, aš turėčiau,” Džekis 
Y sumurmėjo apsnūdusiai. “Tai 

jau laikas. Taip, labai laikas.” 
Kitoj vietoj apie tuzinas gu

lėjo kampe ant pjuvenų. Kada , 
smuklė užsidarys, juos pagriebs 
už kalnieriaus ir išstums per 
duris laukan į New Yorko im
perišką miestą.

Mes teiravomes ir maliavų 
krautuvėj gauti to medinio al
koholio. Tačiaus savininkas su
prunkštė prieš mus:

“Eikit peklon iš čia. Aš to 
skystimo neparduodu, niekada 
jo nepardavojau, bet turiu tei
sę jį pardavinėti, jeigu tik no
riu. Ar aš to nepažymiu ant 
bonkos? Aš jį tik maliavoms 
parduodu. O kaip aš galiu ži
noti, jeįgu kas nors yra tiek 
kvailas, kad jį gertų? O kas 
jūs tokie per vieni esat?” 

“Pianų perkraustytojai,’ 
ko Mek užtikrinančiai, 
mane pažįsti'; aš pianu 
k raustyto j as.”

“Tu esi šnipas”, šūkavo 
liavų pardavėjas piktai, 
tave pažįstu nuo tavo .kojų. Bet 
jeigu aš norėčiau, aš galiu me
dinį alkoholį parduoti. Ir ant 
bonkos yra užrašyta, kaip įsta
tymai reikalauja, o jeigu kas 
ners jį geria, tai jo pakasynos, 
ne mano.”

“Taigi, parduok mums kiek,” 
sako Mek. “Mes labai ištroš
kę.”

“Niekados; tu esi šnipas. Aš 
esu jau dvidešimts metų anf 
Boweres ir labai gerai galiu at
skirti pianų perkraustytoją nuo 
Šnipo.”

“Tur būt jis mums nepar-1

ša-
“Tu 
per-

ma-
“Aš

įbaugino, 
tos jie vėl 
pirmą syk 
ne palaikė 
dar reikėtų sykį ant to įsitrauk
ti. ir pirm, negu tu prasiša
linsi, duosi man dešimtuką ry
tojui ant kavos, a? Aš tau at
mokėsiu, kada pradėsiu dirbti.”

Tai keistas pusės miliono 
žmonių čyščius—Bowere. Aš 
ją mačiau daugiau, negu per 
dvidešimts metų. Ir ji vis pil
na ; vis tokia pat. Serganti, 
apsvaigę, beviltingi, apkvaišę 
darbininkai, apnuodinti baise
nybe Amerikos skurdo.

Buvo pasaulinis karas, kad 
apsaugojus “demokratiją”. Bu
vo banga amerikoniškų gerovės 
laikų (prosperity). Mechaniš
ki išradimai pasidaugino kele
riopai—darbo taupymo prietai-

biliai ir vis tiek Bowere tebė
ra, kaip buvus. Tik daugiau 
nupuolus, daugiau prisipildžius 
brudu ir bevilčia per šiuos dvi
dešimts metų.

Ghl būt, pusė š 
keiktųjų sostinėje yra virš dar
bo amžiaus. Visuomeniniai 
darbuotojai ir doringieji Bab- 
bitai norėtų sušukti iš gilumos 

žmonės nebetinka-

sunkaus dar dėvi ir virŠdtinį kvarką, 
darbo ant saulės, karštyj, che- gautą apdėvėtų drabužių Ijirau- 
mikalų dujose, krušoje, lietuje, tuvėj 
Jie užsikrėtė ligomi^ir buvo! 
išstumti pirm laiko rš 'labdary- ' 
bes ligonbučių dar silpni ir be
jėgiai j ieškoti sau maisto.

Nebetinkami darbui todėl, 
kad pelnagrobiai iščiulpė iš jų 
stiprios ’jaunystės viską, kas 
buvo tinkama ir, pagalios, iš
metė juos į šią žmonijos šlamš
to krūvą—Bowerę. į

Pažvelgk kada nors į šiuos 
Boweres gyventojus. Pamatysi, 
pavyzdžiui, snūduriuojant ant 
Boweres kampo augštą, raudon
plaukį milžiną darbiniuose dra
bužiuose—subudavojime pana
šų Jack Dempsiui.. Jis nedau
giau, kaip trisdešimts metų. 
Galimas daiktas, kad' jis pra
dėjo dirbti būdamas dešimties 
metų amžiaus. ’ Jis stiprus, bet 
pažvelgk jam Veidan. Jis taip 
riaukšlėtas, kaip prastai užlai
komo šešiasdešimts metų senio; 
nudribę paakiai, išsikišę skruos- 
takauliai.

i Degtinė 
igas. šis

mai nusilpnėjo filio

tą padarė? Ne, vai*- , 
trisdešimt, metų mil- ’ 
pasenęs pirm ketu

riasdešimtų metų, “nebetinka
mas darbui,” išmatų krūvoj. 
Niekas negali geriau išlaikyti 
šitokiame gyvenime. Tai yra 
toks ' nesveikumas—liguistumas, 
kaip praeito pasaulinio karo 
apkasuose.

Pažiūrėkime biudžetai), ant 
kurio paprastas,Boweres darbi
ninkas gyvena. Jis nudėvi apie 
dvi poras 
metus, kurių 
rai; apie 
marškinius, 
kol n u puolą 
nuoja po apie 65 cen'tus; taipgi 
kelios poros darbinių kelnių po 

; senos kepurės už- 
~~ --------gal jis i

ir viri AKRON, OHIO
Valgis: 10 centų pusry- 

įčiui; 20 centų pietums arba Va
karienei, kas susideda iš abejo
tinos mėsos kotletų ir svogūnų, 
kavos, sriubos ir pudingo. Guo
lis: kamurkoj įiž 30 ar 50 cen
tų nakčiai. >

Jis gyvena 'labai gerai už 75 
I centus per dieną, jeigu tiek tu
ri. Jis knygų neskaito, nelan
ko teatrų nei sporto. Jis ne
žinojo ir nežino tos žmonijos 
garbės, kas faiį yra gyvehimas 
su pačia ir vaikais.' Jis neturi 
vilties ateityj. Jis tik žino, jog 
klajos nuo vienos darbo stovyk
los (kempės) • prie kitos,;; kada 
jo jėgos išsisems visai,, tai bu.s 
kitas ■ tų ‘‘netinkamų (darbųi,” 
kitas i apleistasis, paskirtas -j 
“Potterio laukui” (Potterio lau-j 
ku vadina tą vietą, kur laidoja 

Ibenamius bei beturčius. Vert.), 
neturįs jokios 

ne vienas ar 
pusė miliono 
Yorko mieste.

geria, kad 
Taipgi 

politikie 
daktarai

Jis—niekas, 
'ateities, ir jis 
žinąs jų, bet 
viename New

Milionieriai 
miršti savo vargus, 
socialiai darbuotojai, 
riai, redaktoriai, daktarai ir 
choristės geria tuo pačiu tiks
lu. Bet kada šie Boweres žmo
nės geria, tai kiekvienas sako, 
kad tai gėrimas juos taip nu- 
puldo. Ne, tai vargas tą pada
ro. Vargas darbininkus taip 
nupuldo, o ne gėrimas.

Tarpe turčių gali rasti tiek 
pat didelių gėrikų bei girtuok
lių, tačiaus nei vieno jų nerasi 
'drebant ant Boweres priebū- 
tyj šaltoj žiemos naktyj.

Tariame p'adėkoš žodį drau
gams ir Akrono lietuviams už 
skaitlingą dalyvavimą laidotu
vėse mūsų vienintSlio sūnelio 
Antanuko. Nuoširdžiai ačiuo
jame S. JL. A. 19$ kuopos jau
nuoliams už jų puikų patar
navimą ir suteikimą gelių vai
niko.

stovu į Aigiptą William M. 
Jardine, buvusį agrikultū
ros sekretorių.

LIETUVIS GRABORIUS
.

AUKOS “DAILY W0R- 
KERILT’

Per J. V. Komunistų. Parti
jos Lietuvių ’Centro Biurą aukų 
prisiųsta del “Daily Worke- i 
rio”:

A. L. D. L. D. 24 jtuopa, 
i Central Brooklyn, N. Y., per 
J. Węiss, $5; L. D. S. A. 91 
kuopa, Masp'eth; ;N. Y., per J. 
Bimbienę', $5; L. Silabaitis, 
Stoughton, Mass., $1; L. D? S. 
A. < 30 kuopa, Bridgewater, 
Mass., per L. Lapeikienę, $10;. 
A. L. D. L. D. 162 kuopa, To
ronto, Kanada, per S. Ledą, 
$7.50; A. L. D. L. D. 103 kuo
pa, Hudson, Mass., per F. Gry
bą, $6.75; Philadelphijos lietu
vių progresyvių organizacijų 
bendras komitetas, $10. Viso 
$45.25.

“Varde “Daily Worker,” au
kotojams tariame širdingai 
ačiū. ' i

Lietuvių Centro Biuras.

JARDINE VYKS
AIGIPTĄ

WASHINGTON.— 
veris paskyrė Amerikos at

PLATINKIT
“LAISVĘ

NORINTIEJI GE
RI A U Si O PA* 
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NĄ, N UIIODI- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS1

1 (t

Ar Jūs naudojate Grape Juice (vynuogių 
tis) ? ....... v................. .................................
Kaip jūs naudojate jas?.....................................

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

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

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 ? ........ ..........................

11. Ar Jūs norėtumėt plačiau žii/oti apie naudingumą 
Grape Juice (vynuogių sulfiių)j>.žmogaus sveikatai?.. 
.........Ar būtų Jums interesingas mokslinis svorio '

• ’ t f i <'
kontroliavimo surašąs ?...,............................. r, .. . f

Iškirpę šį skelbimą ir ats^jtę į klausimus, siųskite se-K; 
kančių adresu:

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

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

Todėl Gerbiamieji Draugai
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad 
resuokit:

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

ne tik Brooklyne,

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
r67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN. N. Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik.sunkiausias 

. * ’ , Bet tie, kurie vartoja po plačiąligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

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

F.URBON
151 Metropolitan Av^ 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 14j

5

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)t " 

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

Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont Atmhm) 
MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper S 7 96

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas

No.

Miestas

—Street or Arenu*

State.-----
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PARDAVIMAI

jos 9Q kai- kurie esą bent 25,000 metų 
c-nnumri 11'/ei Ii Iro n 11 n llltmpnd

1 *

SU

ir jo r>

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone: Stagg 440t

Tolumas del manęs skir- j 
edaro. Mano ofisas at- į r

PHONE
Stagg 
5043

Notary 
Public

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
4- '

(Abalzamuoja ir laidoja numirusiu- 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

I board direktorius išrinkti 
Vilkauskas, Ilgūnas,

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y. .

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVŲ” ELIZABETH, N.

B. FigenŠ, 221 Second St.
S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Singerj.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

PARSIDUODA kendžių Storas,.- ge
ras biznis, galima pigiai pirkti.

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

(164-166)

moningų darbininkų grupes 
stačiai iš dirbtuvių.

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

PĄSIRANDAVGJA 
kriaučių šapa su 

šinom ir 7 kitokios 
Atiduosiu už labai 
randą. 314 Devoe 
Y. Savininkas gyvena 55 S. 5th St.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į kendžių 

Storą. Geras biznis ir lengvos są
lygos. Kreipkitės po No. 81 John
son Ave., Brooklyn, N. Y.

(165-167)

PARSIDUODA saldainių krautuve, 
lietuvių apgyvento j vietoj. Par

duoda iš priežasties kitokių užsiėmi
mų. Biznis geras, randa pigi, krau
tuve su gyvęnimo kambariais. 15 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

; (164-166)

PARSIDUODA kendžių Storas. Ran
da žemd—tik $3fe.00/į mėnesį. Biz

nis įdirbtas per daug metų. Parda
vimo priežastį sužinosit ąnt vietos. 
Kreipkite!! i “Laisves” ofisą. .' 

, . (165-170)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDA VOJA fornišiuotąs 

kambarys ,su visais parąnkumais.
Matyt- galite vakarais, po 6-tai 
valandai. G. . Grablauskas, 1208 E. 
,95th St., Brooklyn, N. Y.

■ * ? (165-166)

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS ji.

Metalu Išmušamo J Sieitąj 
ir Lubas; Užtaisoihe nuo 
Vandens. ♦ \
229-231 LEONARD k ST.,

Brooklyn, N. Y./
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

. D. L. 1). 185 KP. NARIAMS 
L. D. L. D. 185 kuopos mėne- 
susirinkimas įvyks 17 d. lie- 
8 vai. vakare, svetainėj 218 
Sicklen Avė. Visi nariai atsi-

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

BROOKLYN LABOR LYCEUM
I

DARBININKŲ ĮSTAIGA 
I •

Salės del Bąlių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais! Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

arba parsiduoda 
8 siuvamom ma- 
svarbi.os mašinos, 
žemą kainą arba 
St., Brooklyn, N.

(162-167)

Puslapis Sestas LAISVE

VIETOS ŽINIOS'
Šiandie Vyriškų Drabužių 
Kriaučių Masinis Mitingas

Virš 600 vyriškų drabužių 
kriaučių demonstravo pereitą 
šeštadienį Union Square, New 
Yorke ;■ protestavo prieš Hill
mano Amalgameitų Unijos 
pardavikišką politiką, ši de
monstracija buvo specialiai su
ruošta protestui, kad Hillmano 
mašina išmetė iš uni 
resnių idarbininkų.

* Kairioji Nacionalė Adatos

; Grobiai 25,000 Mėty Atgal 
Afrikos Gyventojų

Afrikos dabartinis didysis 
Sacharos tyras (pūstynė) buvo 
žmonių veislės lopšys, sako 
profesorius Alonzo W. Pond, 
kuris iš ten sugrįžo su 14 stu
dentų. Su jais jis giliai kasi
nėjo žemę ir surado 30 seno
vės žmonių grobių (skeletų),

senumo, užsilikę nuo akmęns- 
Į gadynės. Tie žmonės daugiau- 

Darbininkų Industrinė Unija i šiai maitindavęs! šlyžiais ir ki- 
šatikia1 visus vyriškų drabuži^ tais mažais gyvūnėliais. Gink

lų-liekanų nęrądo; bet esama 
šiokių tokiij nedidelių įrankių, 
padirbtų iš titnago ir net iš 
žmogaus kaulo. Profesorius 
Pond, sulig atrastų skeletų, 
daro Spėjimą, kad tais laikais 
lavonai nebūdavę laidojami, o 
paliekami ant vietos, kur žmo
gus mirė.

k’riaučius į masinį miting'ą, ku
ria’bds šiandie, libpoš 15 d., 
Cooper Union svetainėje, New 
Yorke. Svarstys, kokie turi 
būV. ydaromi . nauji žingsniai 
prieš uždarbių kapojimus, sku- 
bi(iimo darbą ir-iprieš nuolati
nį paieidinėjimą “nereikalin
gų” darbininkų, kas dedasi 
žinia ir pritarimu Hillmano, 
malgameitų prezidento, 
šaikos.

Atskaita Susivienijimo 
Gynimo Fondui Aukų, 
Surinktų “Laisvės” Piknike

H. Burke ir L. Tilwick au
kojo po $5; K. Petrikienė $2.- 
50; Dr. J. J. Kaškiaučius $2; 
L. Motuzienė, J. čibirka, J. 
Jasukaitis, A. Ališauskas, V. 
Miliauskas, R. Makarevičius, J. 
Tankus, S. Tuba, J. Garšva, S. 
Šnuokis, J. Januškis, K. Poška, 
J. Mikšis, V. Samulaitis, A. 
Briedis, A. žurinskas, K. Na- 
ravas, J. Rutkauskas, M. Si
manavičius, M. Valilionienė, I. 
Baches, S. Sasna, Bedarbis ir 
A. Antanavičius po $1; smul
kesnių aukų $33.93. Viso au
kų surinkta $72.43.

Aukų rinkime pasidarbavo 
sekami, draugai: S. Petkienė ir 
S. Kazokytė surinko $32.94; 
A. Kazokytė ir A. Blažytė— 
$9.10; M.’ Paukštienė ir M. 
Paukščiūtė-—$8.29; A. Jeske- 
vičiūtė ir A. Tamošiūniūtė— 
$7.05; L.. Prūseika—$7.50.
. Aukos persiųstos S. G. F. 
komitetui.

Visiems aukojusiems ir rin
kėjams tariame širdingą ačiū.

Komisija.

Vagis Advokatas
Advokatas Walter Rosen

berg, iš Philadelphijos, liko 
areštuotas New Yorke, kad iš; Į 
simainė falšyvą čekį ant $400 
Hotelyj Pląza, New Yorke. Jis 
buvo didelis nejudinamo turjto 
vertelga Philadelphijoj. Sako
si, $2,000,000 praradęs per Še
rų nupuolimą ir taip, vadinasi, 
priverstas griebtis vagystės.

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- 
I way ir Bushwick Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas Foxcroft 5818.

(164-166)

Telephone, Stagg 8910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
: (PETRICK) 

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nilo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais 

• • tik susitarus.

Antradienis, Liepos .15, 1^30

i

Mažina Skaičių Darbo 
Dienų ir Kapoja Uždarbius

South Brooklyne, Eissmann 
Magneto, Ine., dirbtuvėje su
trumpino darbo laiką ir suma
žino darbininkų uždarbius.

1929 metais rugpjūčio mė
nesį buvo iškabinta . praneši
mai, kad dirbs tik po penkias 
dienas savaitėj. Taip dirbo 
iki gegužės mėnesio š. m., 6 
gegužės 8 d. pranešė, kad to
liau dirbs tik po keturias die
nas savaitėj. Nepraslinko nei 
mėnesio, vėl pranešė, kad duo
da savaitę laiko “vakacijų” be 
al£os. 3 d. liepos darbininkai, 
sugrįžę į dirbtuvę, rado tokį 
pranešimą: “Ketvirtą liepos 
šventadienis; subatoj, penktą 
įiepos, nepriklausomybės die
ną. Todėl dirbtuvė bus užda
ryta, ir atsidarys tik 7 d. lie
pos. Ir pradedant su ta diena 
dirbs keturias dienas savaitėj, 
pė,septynias valandas ir pusę 
į,’dieną.” Tai vis tie “gero
vės’* laikai darbininkams.

Suprantama, sumažino dar- 
binihkam ir algas; o daugelį 
darbininkų visai atleido nuo 
darbo.
' Nors darbo laikas sutrum

pintas, bet gamyba nesumažė
jo. 1928 metais buvo paga
minta 66,000 magnetų; 1929 
metais—71,000 suvirs. Taip 
vadinamų “fly wheel” magne
tų irgi pagaminta 8,000 dau
giau, negu 1928 metais. Ga
myba pakilo ant 13,000 apara
tų. Bet darbininkų skaičius 
prie darbo buvo sumažintas 10 
nuošimčių ir tų pačių darbo 
laikas nukapotas, nes įvesta 
naujį, spartesni darbo įrankiai.
..Po įvykimui kapitalistų.eko

nominės konferenciios Wash
ingtone, įvesta dar didesnis lai
ko ir medžiagos taupymas.

Darbininkai neorganizuoti, 
algos menkutės.

Darbininkas.
i ♦

Samuel Gomnerso Vardu 
^ąįia Mokykla1 ' i

• JBronxe bug pastatyta nauja 
Vidurinė 1 mokykla ’ ’(High 
Sdhioolb), kuriai duddkma var
das Samdei Gomperso^ mirusio 
prezidento . Amerikos Darbo 
Fedefsteijos. Taip valdžia ir 
btir^uazija pagerbia darbinin
kų p^fdSvikus, Darbo Federa
cijos vadus, kurie tarnauja ka
pitalistams prieš darbininkus. 
“”'Mokykla lėšuos $1,660,000.

170

Išrinkite Delegatus 
Konferencijon Prisirengimui 
Prie Pirmosios Rugpjūčio

Liepos 24 d. įvyksta New 
Yorke .konferencija prisirengi
mui prie Pirmosios Rugpjūčio, 
Tarptautinės Priešimperialisti- 
nės Dienos demonstracijų. Į 
tą konferenciją Komunistų 
Partija šaukia visas darbinin
kų organizacijas, taip pat są- dybos.

_____ ... ______ ... Konfė- yra Išie:
rencijoj manoma turėt didelęlEurdulis; pirmininkui — Juku-
atstovybę ir nuo negrų darbi
ninkų. Negruose darbo žmo
nėse pakilęs pasipiktinimas 
prieš nužudymą juoduko drau
go Levy, kurį policija užmušė 
laike mitingo atvirame ore. 
Kad Amerikos valdžia atskiria 
negres motinas ir našles, kuriu 
sūnūs bei vyrai žuvo pasauli
niame kare, ir siunčia baltą
sias moteris geresniais laivais 
aplankyti žuvusių kapus, tuom 
irgi piktinasi negrai darbinin
kai. Bąltos moteries kelionei 
į Franci ją išleidžia $175, o 
nęgrės—tiktai $100.

Lietuvių darbininkiškos or
ganizacijos, kurios dar netu
rite išrinkę delegatus į mini
mą konferenciją, pasirūpinki
te išrinkti. Konferencijos vie
ta bus pranešta vėliaus.

Rengkitės j Tarpt. Darbi
ninkų Apsigynimo 

Ekskursiją
Ekskursijai Tarpt. Darbiniu-i 

kų Apsigynimo laivas paimtas 
puikus ir didelis, talpinantis 
1,550 žmonių. Puiki muzika 
šokiams. Bus' rodomi kruta- 
mieji paveikslai; bus klasiški 
šokiai; dainos ir įvairaus spor
to perstatymai. Todėl ant lai
vo nuobodžiauti nereikės.

Laivas apleis South Ferry 
tarpe 2-3 vai., bet nei minutę 
vėliau trečios valandos po pie
tų, ateinantį šeštadienį, 19 d. 
liepos (July). z

Tikietai išanksto $1.25, o 
prie laivo $1.50.

į. Todėl1 visi pasipirkite išank
sto tikietus “Laisvės” 
kampas Lorimer ir Ten 
Sts. ‘ B.

ofise, 
Eyck 
K.

“Kenavimo” Dirbtuvėse i , 
Uždarbis $10-$ 12 j Savaitę

New Yorko dirbtuvėse, kur 
į blekines dedama (kenuoja- 
ma) vaisiai ir kitokie valgiai, 
vidutinė darbininko alga yra 
tiktai $10 iki $12.50 į savai
tę, už 50 darbo valandų. Dau
giausia čia dirba merginos ir 
moterys. Darbas šlapias; 
viešpatauja nešvara. Daugelio 
apserga reumatizmu.Faleidmėja Daugiau 

Laivų Darbininkų
Jungtinių Valstijų laivų 

misija pavarė riš, dąrbo
darbininkų, dirbusių- Ameri- 
koa-jBrazilijos garlaivių linijai; 
paliktiėms gi dirbininkams su
mažino-darbo laiką 26 nuošim
čiais, tiek paf nedąmokėdajni 
ir uždįĮrbifc. Tai zingMnii tos 
pačidjp vara žios, kiiri Šaukia___
privatSniusi kApit&fis^us ’ duoti tinę, 
bedarbiams, darbų;;

Peršovė Žmogų del
Kėdės Laive

i Nepasidalindami sėdyne ant 
Hudson Upės garlaivio “Cler- 
morit,” susipešė,' • ties Bear 
Mountain, John Yec/Su J. G. 
Filomena. Pastarasis suvarė 
revolverio kulką yec’ui į'krū- 

Vec’as^dabar ligoninėje, 
b» Filomena kalėjime.

SUSIRINKIMAI
“LAISVĖS” DIREKTORIŲ 

ATYDAI
Seredoj, 16 liepos, įvyks 

“Laisvės” bendrovės direkto
rių susirinkimas, “Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 

dalyvauki!, vra 
Sekr. J. Na- 

166-7

iš Atletų Kliubo Susirinkimo
Penktadienį, liepos 11 d., 

Kliubo kambariuose, įvyko 
pusmetinis susirinkimas. Na
rių atsilankė daug. Tvarka direktoriai 
susirinkime buvo nepergeriau- į svarbių reikalų, 
šia, perdaug tuščių kalbų ir ne livaika. 
vietoj. I

Po visokių komisijų rapor-’A* 1 
tų, buvo renkama Kliubo vai- 
dyba, geriau sakant, pusė vai- pOs,

I Van
lankykite Į ši susirinkimą ir kurie 
dar neužsimokėję už šiuos metus, taį ' 
užsimokėkite. Kurie turite naujų j 
draugi! prie kuopos prisirašyti, tai 
atsiveskite. V. P. , 166-8baitis; finansų raštininku— 

Pauža; kasierium — Klinga; 
maršalka — Pavilčiūnas. Visi 
išrinktieji tarnaus iki 1931 m. 
liepos mėnesio.

Iš visų tarimų svarbiausias 
tas, kad per šešis mėnesius į- 
stojimas naujiem nariams bus 
tiktai vienas doleris. Seniau 
buvo 3 doleriai įstojimo.

Dabar laukiama Kliubo pik
niko, kuris įvyks 19 d. lie
pos, 2 vai. po pietų, Dextėr 
Parke. Atletas.

25.000 Šundaktarių
New Yorko sveikatos komi- 

sionierius apskaito, kad Ame
rikoj esama 25,000 šundakta
rių, arba ‘‘stebuklingų” dak
tarų, kurie garsinasi išgydą 
visas ligas. .

Ar Skaitai

“Raudonąjį Artoją”?
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj 

nuo) nauju metų pradėjo “eiti du 
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę, 
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais. įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”, 
plačiąi atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma- 

r žumų . tarpe. -• ' 1
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų (gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na,' kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šUlyse, užprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.

“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose .galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k.i 
Užsienyje............ 2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

' > i Minsk, XJ1. K. Marksa 14, 
Red. Lit. Gaz.

"Raudonasis artojas

Tel? Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u s paveikslus 
(vairiomis s p a i- 
tomis. Atnaujina 
senus Ir krajavus 
Ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitčs šiuo 

adresu:

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

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

praktikuoju 
buvo 271

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

DR. H. MENDL0W1TZ
t

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levahdauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

BROOKLYN, N. Y

MALONAUS PASIMATYMO

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

• Kurie dar nepažįstate mūs, tai
’ del pažinties užeikite, o būsite ma

loniai priimti.
J. ir O. VAlGlNlS

214 Ferry Ave., Maspeth, N. Y.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Patarnauju visiem be skir
tumo, 
tumo nedaro. ____ ____
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN^ N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

Kundroto aptieka 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 gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2860-3514
Iškirpkit 4į skelbimą ir pri siųski t karta su užsakymų

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados Permanent Wave magi
nas, todėl kviečiame visas atsilankyt;, 
o mes patarnausimi kuogeriausia. ’

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugar- 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adreąu: i .

578 GRAND STREET 1
* Prie Lorimer St, šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y
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