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KRISLAI
Vėl Prapliupo
Nusinakins Jis
Kas Jiem Nesmagiausia? 
Kiek Daug Veltaėdžių! 
Netikusi Nuomonė.

Rašo P etniška

Romos papa ir vėl prabilo. 
Šiuo tarpu jau ne apie maldas 
už bolševikų “persekiojamą die
vą,“ ale tiesiai prieš komunistus 
Amerikoje. Jam smagu bus 
ryti seilės, matant, kaip Ameri
kos žvalgybininkai kankins šio 
krašto darbininkų klasės reika
lų gynėjus, komunistus. Ta- 
čiaus klysta tasai senis, jei jis 
mano, kad šitaip bus išnaikinta 
revoliucionieriai ir užtikrintas 
jo viešpatavimas. Nudegė na
gus jis su maldom prieš Sovie
tų Sąjungą, nudegs jis ir čia!

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

No. 168 Telephone, Stagg 3878

Aigipte Prasidėjo Didelis Žmonių

Laisve
Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Liepos (July) 17, 1930

Judėjimas Prieš Anglijos Valdonus[
17 Asmeny Tapo Užmušta Aleksandrijos Mieste; 400 Su

žeista; Minia Demonstrantą Naudojo Akmenis, Pagalius 
ir Kuolus
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Darbininkai Visų Šalių, VienykitS*! ‘ 
i * ! * ♦M

Jūs Nieko Nepralaimčsite, Tik Re

težius, o Išlaimesite Pasaulį! ‘

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

JAUNIEJI PIONIERIAI TYRINĖJAMI
SiST NEĮSILEIDO DAILY WORKER “°“
Sovietu Sąjungoj REPORTERIO Į POSĖDĮ, NORS NEVA j Komunistinės Armijos

Tarpe sužeistųjų randasi 
ir du policijos viršininkai, 
Arthur Remanba Bey ir T. 
W. Fitzpatrick Bey. Jiedu 
dirigavo policijos puolimą! 
ant demonstrantų ir todėl į 

politinį visuotiną streiką de-ijiedu buvo pirmiausiai iš! 
lei pagerbimo žuvusiųjų už minios pasveikinti akmeni- 
Aigipto laisvę, policija ir ki- mis ir pagaliais, 
toki išnaudotojų tarnai ėmė

keturis šimtus metų. Jei papa persekioti streikuotojus.! rengusi naudoti savo armiją 
Pijus šiandien turėtų tokią ga- Vėliau Wafdistu (national-' Aigipte, kurią vadovauja 

istų) partija, matydama generolas Strickland ir kuri 
[mases kovingėjant ir bijo-[susideda iš 11,840 kareivių 
dama nuo jų atsilikti, su- ir karininkų. Jei tik būsią 

, tai tie kareiviai 
se. [bus statomi darban, mušti

Tuomet ir prasidėjo ko- demonstrantus.
vos. Policija puolė demons- giptiečių armija iš 12,500

, ku-

Vatikano papa griežia danti
mis, kad jis pats šiandien ne
gali šeimininkauti taip, kaip jo 
pranokėjai viduramžių laikais. 
Tik užvakar žinios pranešė, kad 
Cuenca miestelyj, Ispanijoj, se
nos seminarijos rūsyje surasta 
200 žmonių lavonai, kurie buvo i 
nukankinti ir palaidoti prieš 
keturis šimtus metų. <

ALEKSANDRIJA, Ai- 
giptas.—Pereitą antradienį 
čionai įvyko milžiniškas ma
sių išstojimas prieš policiją 
ir visą išnaudotojų klasę. 
Paskelbus dviejų valandų

Britanijos valdžia pasi-

lią, kokią turėjo inkvizicijos i 
laikų “šventi tėvai,“ tai, be abe- Į 
jonės, į tuos rūsius tūkstančiais Į 
lis kimštų komunistus! Vietoj v_ .. ...
Bruno—degintų Kosteriąs, Be- ™ose demonstraciją gatve-, reikalas, 
dachtus, Minorus.

MASKVA.—Kad pągrei- 
1 tinti statymą socialistinės 
kūrybos, Sovietų Sąjungos 
vyriausybė nutarė išleisti 

! vidujinės paskolos bonus 
! vertėje dviejų bilionų rublių 
i (vieno biliono doleriu ame
rikoniškais). Šitie pinigai 
bus naudojami kuo veikiau
siam pravedimui . penkerių 
metų plano.

Darbininkai ir valstiečiai 
pasitiko šitą paskolą dideliu 
entuziazmu. ■ Į tris mėnesius 
visa paskola1 bus sukelta.

PRIE ATDARU DURŲ SHANGHAJUS. — Pen
kioliktasis Nankingo val- 

. v . .. . . ,džios armijos korpusas, kii-
PnpazĮsta, kad Jaunieji Pionieriai, Komunistai Vaikai, Labai 'ris buvo naudojamas kovai 

Smarkūs ir Gabūs Moksle; Bet Persekiojami Už Tai, kad ppes komunistus, sukilo ir 
Nesutinka su Kapitalistine Sistema ir Prieš Ją Kovoja
Sugestuoju Išdepdrtuoti Naturalizuotus Komunistus 

Piliečius

didelė dalis perėjo pusėn su- 
jkilėlių, komunistų. Drauge 
kareiviai pasiėmė daugelį 
amunicijos ir ginklų.

Be to, ai-
Amerikoje, kur kapitalizmas _

pasiekė augščiausio čiukuro ir, trantus, o pastarieji, neturė- kareivių ir karininkų, 
kur jis jau eina žemyn, kunigija' darni kuo atsiginti, ėmė ak- riuos taipgi valdo Britani

jos imperialistai, bus pasta
tyti smaugti kylančią liau-

su reakcininkais — fašistais ir 
social fašistais — išpjautų visus, Į 
kurie tik grūmoja kapitalizmui, i 
Deja, jų j

menis ir kitokius paprastus 
j’; įrankius ir jais vaišino už- L* A k IV J C. V 1* V* jk/ * VtV k tumult' 1*5 TV1 V 1 5

Deja, jų sparnai pertrumpi.! puolikus. Išdaužyta daugy- 
Darbininkų judėjimas vis. stip- be krautuvių langų. Kovo- 
rėja ir jis stiprės.

šis Aleksandrijos bied- 
nuomenės ir nacionalistų iš
stojimas skaitomas nepa-

SO. BOSTON, MASS.

Visiem SLA 43 Kuopos 
Nariam ir Narėm

NEW YORK.— Pereitą įvairių rašinių ir lapelių, 
antradienį, po pietų, prasi- Dotey aiškino, kad jaunieji 
dėjo tyrinėjimas komunisti- komunistai (pionieriai) turi 

labai didelį prisirišimą prie 
raudonosios vėliavos. Jie 
raudonąją vėliavą augščiau 
stato už Amerikos arba ku
rio kito krašto vėliava. Pas
kui jis skaitė priesaiką, ku
rią jaunieji pionieriai ir 
Komunistų Lygos nariai pa

DETROITAS “PASIŽYsh”

Nepakenčiamiausios SLA 
akcininkams yra tos kuopos, 
rių delegatai dalyvavo 
gužinių “seime“, bet kurios,
po skilimui, perėjo į mū
sų pusę. Taip padarė Detroito 
(200) ir Day.ton, O., kuopos.

je be to užmušta 17 asme
nų, o apie 400 sužeista.
Daugelis sužeista labai sun-į prastu reiškiniu ir žingsniu
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re- Į 
ku- j kiai. 
ge-

Vienybiniai fašistai sako: 
“Bolševikai gauna pinigus iš 
Maskvos.“ Kuomet jie šitaip 
zaunija, tai patys naudojasi Su-< 
sivienijimo pinigais. Jie šian
dien bijosi ir pamųstyti, kaip 
būtų, jei darbininkai užvaldytų 
Susivienijimą ir pareikalautų iš 
fašistų lapo sugrąžinti pinigus 
su nuošimčiais.

Norėdami keršyti Brita
nijos imperialistam, de
monstrantai, labiausiai bū
dami ant, jų įniršę, daužė 
langus 'ypačiai europiečirj 
krautuvių. Nemažai euro
piečių buvo apmušta. Viena 
mergina, sakoma, pavojin
gai sužeista.

Vakare pribuvo 400 karei
vių, kurie “padarė tvarką.” 

Ministerių kabinetas laikė 
nepaprastą savo susirinki
mą, kuriame nutarė uždary
ti keletą laikraščių, kurie

Vatikano žiniomis, pasaulyj pNtarc šitai demonstracijai, 
šiuo tarpu randasi 310,000 ka- • Delei to, manoma, iškils dar 
talikų kunigų, 806 vyskupijų 1 d a u g i a u nepasitenkinimo 
(ir vyskupų^ ir, 204 arid vys-į esama ja valdžia, kaipo Bri- 

itanijos imperialistų talki
ninke.

prie milžiniškų sukilimų at
eityje. Pamatę kovojančius 
indusus, aigiptiečiai griebė
si už ginklo, taipjau. ?

KORĖJOJ zPOTVINIAI 
—DAUG ŽUVO

TOKIO.—Iš . pietinės Ko
rėjos pranešama, kad ten 
prasidėję potviniai nesiliau
ja dar vis did ėję. Jau virš 
100 žmonių paskendo, o 
daugelio nesurandama. 
Daug medžiaginių nuostolių 
pasidarys.

Pėtnyčios vakare, 18 d. 
liepos,' Lietuvių Svetainėj, 
kampas E ir Silver gat
vių, So. Bostone, įvyks 
generalis SLA 43 kuopos 
narių susirinkimas, kuria-, 
me bus išduota raportas 
iš didžiumos teisėtų dele
gatų seimo. Raportą iš
duos 57 kuopos delegatai 
iš Worcesterio.

Kviečiame dalyvauti vi
sus SLA 43 kuopos na
rius. Taipgi įgalės daly
vauti dr pašaliniai žmo
nės, kuriem rūpi SLA da
lykai.

SLA 43 Kuopos 
Progresyviai Nariai.

“Darbininką” Valdžia 
Įkalino Tris Komunistus

kūpijos. O kiek kitokių “middle-1 
menų,“ kurie daro iš dievo biz-1 
nį! Viršuj jų tupi pertekliuj 
besimaudąs papa. Paėmus įvai
rius misionierius, vienuolius ir 
vienuoles; pridėjus zakristijo
nus ir “dievo muzikantus”; ku
nigų 
“klapčiukus, 
giau nei milioną mintančių die
viškais doleriais asmenų. Tik- 
natūralu, kad tasai gaivalas ve
da žūt-būtinę kovą prieš darbi
ninkų jųdėjinją: jis žino, kad, 
laimėjus darbipįnkams, veltė
džiams. prisieitų iš siavo prakai
to1 duohą pelnyti. O to jie’ bi-1 
josi, kai ’šikšnosparnis šviesos.,

J f.j 5 j * 

;“Laisvės“ laidoj už 12 d. lie
pos J. Babravičionis, be kitko, 
klausia: “Kas gali tikėti, kad ; 
South Bostono airis bus bolše
vikas?“ ir visa dalis<korespon
dencijos tam paaukota. Vienur 
net sako: “...būt stebuklas,' 
jeigu iš jų (airių) atsirastų 
nors- Vienas bolševikas, ypatin
gai iš, So. Bostono.“ Tokių 
“stebuklų“ Babravičionis matys 
tiel^ ir tiek. Kaip So. Bostono, • 
taip ir kitų miestų airiai darbi- ■ 

1 hinkai, drauge su kitų tautų 
; darbininkais, radikalėja ir ra
dikalės. Vienatinis kelias jiems 
ir bus /tik bolševizmo kelias/.

Skleisti tokias mintis apie ai
rius darbininkus žalingas dar
bas. Drauge tokia nuomonė 
yr& labai klaidinga.’ šiandien 
'sUrhs&n labai daug airių darbi
ninkų, dalyvaujančių komunis7 
tiniam judėjime.

Ką Darys Sūrių ir 
Aliejaus Gamintojai?

ROMA.—Italijos sūrių

/

ir

LONDONAS. — Trys 
komunistai veikėjai, su W. 
T. Wilkinsonu priešakyje, 
tapo pasmerkti kalėjiman 
už tai, kad Britanijos ko-

gaspadinesz ir įvairius 
sudarysime dau--

JT

Labai Svarbios Prakalbos 
Susivienijimo Klausimu!

Drg. R. Mizara Kalbės 
Sekamose Vietose:

Norwood, Mass.—šešta
dienį, liepos mėn, 19 d., 8 
vai. vakare, Lietuvių Sve
tainėje. ’

Worcester, Mass.—Pir
madienį, liepos 21 d.,. 8 
vai. vakare, Lietuvių Sve
tainėje, 29 Endicott St.

Kiekvienas SLA narysi 
ir prie Jo nepriklausąs 
darbininkas yra kviečia
mas dalyvauti šitose pra
kalbose ir išgirsti prakal
bą apie atsibuvusį SLA 
36-tą seimą Chicagoje, 
apie gegužinių reakcinin
kų kruvinus, žygius ir pa
žangiųjų SLA narių nu
veiktus darbus.

Taipgi kalbėtojas pla
čiai nušvies esamąją Su
sivienijime padėtį ir apie 
tai, kaip dalykai dabar 
stovi teisme ir organizaci
joj- v /

Visi kviečiami dalyvau
ti! Rengėjai.

į; ,.

alyvų aliejaus gamintojai įmunistu leidžiamas Daily 
randasi sunkioj padėtyj. Se-1 Workeris smerkė teisėją, 
niau jie galėdavę daug savo pasiuntusi į kalėjimą dalin-
gaminių išgabenti į Jungti
nes Valstijas, bet dabar, 
kuomet Amerika iškėlė savo

toją komunistinių lapelių 
kareiviams. Wilkinsonas. su 
draugais, mat, dirba prie

tas nebegalima.
Nuo to laiko, kai Amėri

kinsonas, nubaustas. $1,000 
Į pabaudos, o kiti trys:, de-

tkos naujas muitų įstatymas '1Vyniem, šešičm ir trim mė 
ėmė veikti,* tai Italų sūrio nesiam kalėjimo; ;, ; > 
gamintojai pamatė, kad jų 
išvežimas sūrio į užsienį su
mažėjo per pusę, oalyvų, 
aliejaus —* 75 nuošimčiais.

Pa

Daigiausiai Statę r 
Automobiliam Namus

WASHINGTON. - 
sak J. V. darbo statistikų
biuro, pereitais metais J. V. 

i buvo pastatyta 135,637 ga- 
iradžiai — automobilįų “bu- 
jtai.” Jie bendrai lėšavę 
$48,637,185. ,

VIETOJ VARIAKOJO 
—GIEDRAITIS

KAUNAS. — Atsistatydi
no “krašto apsaugos” minis-: 
teris Variakojis. Jo* vietoj 
tapo paskirtas ' kitas tokis, 
pulk. Balys Gieidraitis.

DETROIT, Mich.—PereK 
tą pirmadienį čięnai tapo 
nukautas gengsteris H^nry 
Palanza. Nušovė jį kitas 
vyras, matomai, jo buvęs 
draugas, automobiliuj. Tai 
jau devintas Detroite nušo
vimas laike dešimts dienu 

; Detroito gengsteriąu 
kiek neprasčiau už kitų A- 
merikos miestų gengsteriųs 
moka šaudytis ir šeijfninin*-* 
kauti. Jie turi laisvę.

nio judėjimo Amerikoje. Jį 
veda, kaip žinoma, specialė 
kongreso paskirtoji komisi
ja,. kurios pirmininku yra 
darbininkų judėjimo neap- 
kentėjas Hamilton Fish, 
New Yorko valstijos kon- 
gresmanas.

Nors komisija paskelbė,'daro, įstodami į šitas orga- 
kad josios tyrinėjimas bus .nizacijas. Priesaika yra se- 
prie atdarų durų; kad į ■ karna: 
kambarį būsią įsileidžiami 
ir pašaliečiai, tačiaus, kuo
met nuėjo Daily Workerio 
reporteris, tai “teisingumo” 
departmento agentas jo ne
įsileido. “Tau čia nėra vie
tos,” pasakė šnipas komu
nistinio dienraščio atstovui.

“Bet jūs tyrinėjate komu
nistus,” sakė rep’drteris, “o- 
<aš kaip tik ir . esu nuo tyri
nėjamo dienraščio atstovas, 
todėl turėčiau teisę čia pa
silikti ir pranešti darbinin
kams apie tai.”

Tačiaus su tuo skaitytas! 
nebuvo. Greit pašauktas 
kitas šnipas, kuris išvedė 
komunistinio dienraščio at
stovą iš namo.
Kas Liudijo ir Ką?

Šita, pirmoji tyrinėjimo 
sesija buvo paaukota išimti
nai “liudijimams” apie New 
Yorko vaikų mokyklas ir 
apie jose skleidžiamą komu
nistinę propagandą. Pa
šauktas mokyklų superin- 
tendetas William J. O’Shea, 
kuris pareiškė, kad New 
York andasi 810 liaudies 
jiekyklų. Ne visose jose 
yra vedantą komunistinė 
propaganda. Bet tose, kur 
yra vedama, ji prilimpa 
prie/'’kitų vaikų, nors moky
tojai, su. šnipukų, pagęlba, 
vįstięk. galį suvaldyti"'vai- 
kus. ;. ':'į !J

Randasi trys mokyklos, 
kuriose komunistinė propa
ganda smarkiai plinta. Ją 
skleidžia jaunieji .pionieriai. 
Dvi. , iš tų . trijų randasi 
Bronxe, o viena—Brookly- 
ni‘. ■ '1 -'

Antras darė pranešimą, 
tai Aaron I. Dotey, De Witt 
Clinton High School (vidu
rinės mokyklos) “disciplinos 
pridaboto j as.” Jis šnipinėjo 
apie komunistų veikimą ir 
surado, kad Jaunųjų Pionie
rių orgaųizacija turinti virš 
2,500 narių visoj Amerikoj; 
pionierių skyriai veikia po 
,22 Valstijas ir 63 miestuose. • f 1. J * * p 1 1 ,
Ištilkimybe Raudonai 
Veliūrai / ,

Turėdamas rankas, pilnas

—

gą. Bet jam ant vietos but 
vo pastebėta, kad negalima, 
nes J. V. su Sovietų Sąjun
ga neturi jokių diplomati
jų ryšių. -Tai jis mano, kad,' 
jeigu ir .taip, tai reikėtų iš 
naturalizuotų piliečių komu-« 
nistų tėvų atimti pilietybei 
popieras.

Hazen Chattfield, mokyk-- 
lų superintendentas distrik- 
tuose 23 ir 24, pareiškė, kad' 
jis nedavė diplomo vienam^ 
studentui, Leonui Šapirui, - 
už tai, kad pastarasis buvo- 
komunistas!

Be to, dar liudijo Charles 
E. O’Neill, Eugehe C. Gib- 
ney, Mary A. Conlon.

muito sieną taip augstai, paily Workerio.! Jis, Wil-

NORI ĮVESTI LIOTERJJĄ

'« PARYŽIUS. —Franci jos 
parlamente iškelta, klausi
mas įvedimo valdiškos liote- 
rijos/ kurioje-, galėtų daly
vauti kiekvienas žmogus. 
Pelnas nuo jos turėtų eiti 
“karinėm, skolom apmokė
ti.” ' Tai naujas triksas ’ ap- 
kraustymui darbininkų 
senių.

ki

30 Asmenų Sužeista 
Traukinių Nelaimėje
GRIMSBY, Anglija.—Dau

giau* kai 30 pasažierių ta
po * sužeista, kuomet šito 
miesto geležinkelių • stotyj 
susimušė du traukiniai per
eitą antradienį. ? < i

“Aš prižadu savo ištiki
mybę darbininkų raudona
jai vėliavai ir tai idėjai, ku
rią raudonoji vėliava atsto
vauja. Vienatinis mūsų gy
venimo tikslas — laisvė dar
bininkų klasei;”

Dotey pasakė,! I;kad kuo
met jaunasis pionierius už
sikrečia komunistine idėja, 
tai jis jau pertikrinti prie
šingai negalima.

“Kiek jūsų mokykloj ran
dasi vaikų?” paklausė ko
misijos narys Bachman.

“Apie 6,000.”
“Kiek komunistų?”
“Tarp 30 ir 40,” atsakė 

Dotey.
Dotey pareiškė, kad jisai 

užlaiko šnipukus tarpe vai
kų, kurie jam pranešą apie
komunistų mokinių veikimą. Visi Pripažįsta Gabumus < 
Kuomet Dotey bandė kalbė-1 Ku b užklaueti. 
i apie socialistus ir radika-, . j .. komunistukai atl

lūs vaikus, tai Fish neleido, r / J , i, . j v v, ’ i , . ’i lieka savo mokyklos .darbus,pareikšdamas, kad ame ne- i ..r .. . . i , . iar jie gabus, tai visi hudy-pavojingi ir todėl nereikia , .°. , . . .rF . J. & i to j ai pažymėjo, kad visi laū-apie.juos klausinėti. i ... • J . T1 _ jnieji pionieriai ir
Komunistų Lygos nariai yra 

rndvtn [nepaprastai gabbs ir visi la- 
y ibai geri kalbėtojai. ' <

(Vadinasi, kad ir gabiau
sias tu būsi studentas, jei 
tik turėsi skirtingas pažiū
ras įiuo mokytojų;7 jei ^tik 
suprasi, kžd šita kapitalisti
nė sistema darbininkam yra 
netikusi, kad ji reikia pa
keisti, tu negausi diplomo, 
būsi persekiojamas!)
Vakar Tyrinėjo ;
Darbo Unijas

Šituos žodžius rašant, lie
pos 16 d., tyrinėjimai tebę^ 
si tęsia. Jaunie ji pionieriai 

ai pa
rūdys

Yra ir Mokytojų “Blogų”
Toliau buvo nur 

kad ir mokytojų esama 
“blogų.”' Esą, kiti kalba 
vaikam apie darbininkų 
streikus. Trys panašūs mo
kytojai jau buvo pašalinti iš 
darbų. Pereitą Pirmąją 
Gegužės daugelis tūlų mo
kyklų vaikų išliko iš mokyk
los ir ėjo demonstruoti;

Kitas liudytojas, Edward 
R. Maguire, pareiškė, kad 
komunistiniai vaikai yra 
gerai susipažinę su marks
izmu ir labai gabiai argu
mentuoja.

Alfred Rado, viršininkas . jau pabaigti “tirti,” 
liaudies mokyklos No. 89, | imta darbo unijos. 
Bronxe, pasakė, kad jo mo-[Matthew Woll ir kitPubijų 
kykloj esą tarpe 150 iki 200 
komunistų. Išviso mokinių 
—1,700. Pereitą Pirmąją Ge
gužės iš mokyklos net 221 
vaikas dalyvavo komunistų 
demonstracijoj, neateidami 
į mokyklą. Rado nuomone, 
vięi.tie, tėvai, ir vaikai reikė
tų ištremti į Sovietų Sąjun-

biurokratai. Veikiausiai. ir 
šiandien Daily Workerio ir 
kitų darbininkų laikraščių, 
korespondentai nebus įsi
leista.

Pažymėtina,kad tyrinėjimo 
kambaryj sėdi nemažai šni
pų ir kitokių organizuotu 
darbininkų neprietelių.

, r , ' ■

į . ■ -
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riey,hillings, ir 'tL' .tyivo vi
sų revoliucionierių pripažin
ta, kaipo klasių kovos byla, 
kurioj visa-galingoji Cali- 
fornijos Public Service Kor
poracija manė apsidirbti 
kad j ir neteisėtu būdu su 
pavojingais darbininkų or- 

“Tatai su_ ganizatoriais.. Todėl revo-

.Braška Antras Svarbusis "Šulas Anglijos
Imperializmo Sienoje i

Nauja žaizda atsivėrė Anglijos imperializmo šone. 
Frasiveržė ginkluotas sukilimas Aigipte, antroj po Indi-; 
os svarbiausioj kolonijoj Anglų imperialistų. Iš politi- 
lio visuotino streiko Aigipto didmiestyje Aleksandrijoje1 

išsivystė atviras darbininkų mūšis prieš Anglijos viešpa- 
;avimą. Kovoje su policija ir kariuomene krito 15 su
kilėlių ir pora imperialistų šunelių; 400 tapo sužeista, jų 
;arpe ir 50 policistų.

Anglų MacDonaldo “socialistų” valdžia, tūkstančiais 
škęrcįžianti Indijos revoliucionierius, susilaukė naujo 
sunkaus darbo—malšinti Aigiptą. ... :.
; Kaip Indijos buržuazijos atstovas Gandhi pirmiau, taip 
Aigipto tautininkai dabar, matydami minių bruzdėjimą 
prieš. Anglijos imperializmą, pasiskubino atsistoti jų 
priešakyje. Ir Indijos gandhiečiai ir Aigipto tautiečiai 
buržuaziniai vadai stengėsi suturėti darbininkus ir vals
tiečius nuo revoliucinės kovos prieš svetimuosius impe
rialistus. Kaip vieni, taip kiti įkalbinėja minioms tiktai 
“namų pasipriešinimą,” be spėkos panaudojimo prieš 
pavergėjus.
♦ Taip parduodami dirbančiosios liaudies kovingą judė-

•Max Bedacht
Socialistų Partiją savo nai; “Tatai užgauna1 ausies 

kampanijoj del opaliuosavi- nervus.” “Kam organizųo- 
mo Warren K. Billings ir ti^darbininkus ir vadovauti' 
Tom Mooney papildo ne-jų streikus?” išmetinėjo tie! 
lemčiausią politinį manevrą, ponai ir ponios. A..........................
Kunigas -Norman Thomas, kiršina ‘gerus žmones,’ ka- hddomeriai tuojaus suorga- 
godotinas kapitalistų buvęs pitalistus, o jų balsai reika- Jįlzavo . &ynjrrld , komitetą, 
teisėjas Pankin, korporacijų lingi del socialistų kandida-:^as gynim%komitetas dėjo 
advokatas Hillquit ir visa, tų.” Tai tokie buvo laikai Pastangas išjudinti ivisus or- 
socialįstu šaika bando pasi-: Californijoj, kuomet negalė- gamzuotus darbininkus San 

■ ' ‘ ■ • ■ ' žmogus, kai- Francisco, : Cahfornijoj,. ir
bantis Socialistų Partijos visose ^ngtjnese* Valstijose

Bet rekordais! Socialistu vai'du, turėjo minty Sočia-meksiską .suokalby ant

.' in-’ nhi hnvn mnaSinq Tr suokalbio ‘artistai dare V1S- ma jpussivaiždiųti.^11su- J^> abl buvo panašios n paremti United
nnnL linn« nhnrb^tną iš- Southern Pacific buvę klasi- Kaa u

......... kinis pavyzdis politinio su-.Ra\lw^\sy°^aW

pa-
ĮDOMUMAI

* i APSIGINKIME Nl
UŽPUOLIKŲ

jimą, tie tautinės buržuazijos politikieriai darė ir tebe- Lsmarkiai darbavosi, kad su-

daryti politinio kapitalo iš jai žinoti, ar 
Mooney bylos. ■ .

Bet r
Partijos Mooney byloj! lyra 
juodžiausias, kaip į tik fgali- 

puola su linija pūpr^istos iš
davystės, kokią! į lošia ta 
smulkiųjų krautuvininkų or
ganizacija. !;

. 'Tom Mooney buvo revo
liucionierius. \Laike prisi- b u v o m e ; revoliucionieriai, 
rengimo (prie karo) paro- nebuvome “godotini,” buvo- 
dos San Francisco mieste su me pasmerkti kaipo anar- 
jos bombos eksplozija Tom 
Mopriey buvo narys Socia
listų Partijos. Jis buvo ak- 
tyviskas narys. Jo veikimas 
svarbiausia buvo tarp iš
naudojamų darbininkų. Jis

puvimo (korupcijos).
■. .■: ‘ • i f i • ,

Nekurie iš musų , esanti 
Socialistų Partijoj, kurie

daro manevrus, kad išsiderėt įvąirių sau teisįų ir pirme
nybių iš Anglijos imperialistų. Jų logika tokia: mes 
krikdysime darbo žmonių revoliuciją prieš jus, bet jus 
įpeturite užmiršt mūsų reikalų; tuomet jūsų globoje ir su

organizuoti Public Service 
Korporacijos darbininkus.

San Francisco tose dieno-- 
jūsų talka mes malšinsime bile kokius sujudintus ne tik- se i^?v.0,1 sakant, 100% 
tai prieš imperializmą, bet ir prieš kapitalistinę tvarką darbininkų oiyganizuo- 
ąpskritai. , I '" . f7 ’

.Įpdijos darbininkai ir valstiečiai, permatydami išda- :01’gamzacijas toleravo visa-

chistai. ;(, , ■ ,
Mooney buvo tokis revo

liucionierius. Ded.ant pa
stangas suorganizuoti Unit
ed Railways vergus, Tom 
Mooney, Reena Mooney ir 
kiti revoliuciniai darbinin
kai smarkiai darbavosi. Jie

(įlipdavo į gatvekarius ir iš
mesdavo skebus; jie įtraukė 
jmotormanus ir kondukto- 

|tas nuėstas.-Darbininku ‘ ke]ti
i nvo’ti mva m i ei a rlnlnvmTn viaci- . v J

--------------- - ----------------------, t-------- u—.— ,. • o • triukšmo, neigi jie bijojo 
vilašką politiką savo tautišku vadu, kaskart skaitlingiau galingosios Public Service v p.o,(joįįnus šėrinin- 
pereina į tikros revoliucijos pusęjsu komunistais prieš- Korporacijos kaip tai^Paci-J^f 
aky^je: Aigipto darbo žmones, nežiūrint burzuazmių va- tic Gas & Electric Go. ir panj:u . i ,
dig įsakymo—“kuo ramiausiai užsilaikyti,” stojo į gink-, United Railways (San Frau
luotą mūšį prieš Anglų policiją ir kareiviją. Čia darbi- Į cisco gatvekarių sistema).

rodydami pasiryžimo į neatlaidžią kovą. į_____________________
‘ Kuomet Anglų “socialistų” valdžia daro suokalbius: Murphy ir kiti, pasižadeje 

SU Ahierika karui prieš Sovietų Sąjungą; kuomet ta yal-1 papešti Public Service Kbr ' 
antros puses, pila Chinijoj pinigus, mobiUzuodąU Darbininkai BaUialistų Partija, i nusprendė

Ghiang Kai-sheko vyriausybį ir prieš Chinų Sovietus,—f/* Eiectnc & .Qas Go. ir 
tuo -pačiu laiku, kaip matome, braška du svarbiausi šulai 
Ąnglijos imperializmo: Indija ir Aigiptas.

Bet revoliucinis kolonijų judėjimas nesibaigia tais 
kraštais, kuriuose jis iškyla. Revoliucinės kovos koloni
jose daro kliūtį imperialistams pradėt užpuolimą Sovietų 
Sąjungos. Kolonijų vergų kovos taipo pat gelbsti revo
liuciniam darbininkų judėjimui namie, tai yra pačiose im
perialistinėse šalyse. 
. Komunistai ir revoliuciniai darbininkai, todėl, entu
ziastiškai sveikina dabar užsižiebiančią Aigipto darbo ________ ____ _
žmonių kovą delei pasiliuosavimo ir remia visus koloni- tis" organFzuoti darbininkus 

,004-^-., 4-0.^^ dei kovos įr va(]ovauti jUos
jų kovoje.

Gi Socialistų Partija, iš 
kitos pusės, buvo labai go
dotina organizacija. Alex
ander Irvine, Job Harriman, 
Stitt-Wilson, Gaylord Wil
shire, Walter Thomas Mills, 
ir visa ^ta grupė smulkiųjų 

_ esanti vadovybėj 
Socialistų Partijos Califor
nijoj, buvo juodžiausia dė- 

Imė tos organizacijos istori
joj tam periode, kada kai-

panijų. 1 ; J -
_________ ,t XX xx^x^xvxjxx. ^xw VAUXXXXX “ A U UP Cll IS tlU IS” MOOUCy 
ninkai iš pat pradžios sulaužė tautininkų komandą, pa-i’nes išdavikiška darbo unijų veikimas labai įpykino Un-

• 'vadovybe, P. H. MčČarthyj ited Railways ir Socialistų
cAkoihi.w... •..................... partiją, tai' 'abi,(I United

Railways kompanija ir , Sp-

ganizuoti • ir menkai buvo 
apmokami. . \

Mooney smarkiai darba-/ 
vosi, bandydamas suorgani-j 
zuoti tuos darbininkus. Del ' 
Mooney revoliucija tai buvo,iš partijos.

sudaryti-, ‘Trame-^ūp” - (suo
kalbį) prieš Mooney. - ^Un
ited Railways' kompanija 
sudarė suokalbį apkaltinti 
Mooney bombos metime; o 
Socialistų Partija sudarė 
suokalbį Moopey prašalinti

PASTABOS
’ I —------- j------------- • (

' > * 'f *

Jau kelius sykius' teko
stebėti klero-tautrninkų laik-' 
raščiuose atsišaukimą, kuria
me prašomą paremti materialiai 
jauną, gabų, neturtingą rašy
toją Leoną Vitkauską Lietu
voje. Tame atsišaukime, tarp 
kitko, sakoma: “Kas. jo gyve
nimu susirūpintų ir padarytų tybėse atsirado žmonių,, kurie 
jam patogesnes sąlygas dirb- j paskelbė kovą rūbams ir nuta- 
ti, tas jį augštąi iškeįtų.—‘Koks 
doleris paramos per dieną jam 
leistų vien* dvasios gyvenimu 
gyveifti ir rašyti. Kas tą žmo
gų taip paremtų, tas tikrai iš
augintų didelį asmenį.”

Bet ar tie, į kuriuos- tas at
sišaukimas adresuojamas, iš
girs, tai ąbejoju, Jie ne tam 
sutverti, kad kam pagelbėti. 
Jųjų idealas tai imti.

“Nuogųjų” Kongresas
• Vokietijoje

Birželio 21 d. Frankfurte 
atsidarė ’‘nuogųjų” kongresas.

Kaip žinoma, paskutiniais 
metais įvairiose Europos vals-

re, kad žmonės turi vaikščioti 
nuogi.

“Nuogųjų” o r g a n i.zaoijos 
yra daugelyj Europos t valsty
bių. “Nuogieji” renkami užda
rose. patalpose, arba ,už mies- 

I to tam tikrose vietose ir svars
to savo reikalus nuogi. Susi
rinkimuose drauge dalyvauja 
vyrai ir moterys. >•

“Nuogųjų” kongrese daly
vauja Vokietijos, Fraącijęs,? 
Austrijos, Holandijos; Šyeicari- 
još, Čekoslovakijos . ir Morok- 
ko delegatai. Italija nedaly
vauja kongrese, nes’Musščlini 
griežtai pasisakė prieš “nuo- 

.” Bet vis' dėlto Italų 
“nUoguju” delegatas slapthi 

Duuieuwvu rwijus nuvpums, tą .dieną.buvo 128 ’nariai.— atvyko į kongresą. Vokietija 
įsakydama joms nedalyvau- P-lė V. Mockaičiūtė, p. Gegu- kongrese turi daugiausiai dele- 
ti Mooney gynime. Tame žio podukra, gavo tik 8 bal- gatų. Antroje vietoja stovi 
laiške Mooney buvo paskelb-Į sus> 0 Vienok ji seime atstovą- Francija, kurią atstovauja 15

pasiuntimui Moonėy į elek
tros kėdę. Sulig įsakymo 
Cameron • H.* King, vietinio 
Socialistų Partijos sekreto- juk pasakyti galiu. 7 Buvo me- 
rįaus,; panelė Lillian Symes t.ai,o^av? diena». kuomet S. L. 
iš^untinėjo laiškus visoms geiman ,KuCpos SU8irinkime 
Socialistų Partijos kuopoms, ldieną . buvo 128 nariai.— į i i . ___ __ i__  . >
ti Mooney gynime.

Daug nešinau, meluoti ne
moku. 0 jeigu ką patyriau,

i A. 211 kuopa rinko delegatus guosius.

tas anarchistu. Tame laiš
ke buvo pravesta tokia min
tis, kad Mooney kaltas. 
Apart to laiško; ta godo
tinųjų grupė, esanti parti
jos vadovybėj, skleidė gan
dus ir naudojo kitokius bū
dus, kad sudaryti pas na
rius tokią nuomonę, 
Mooney kaltas. Tuo būdu

!vo kuopą, kaipo delegate. Da
bar kyla klausimas, kiek viso 
tokių “teisėtų” 'delegatų rado
si socialfašistų seime ?

Pastaruoju laiku Cleveland,
Ohio, už peržemai skraidy
mą ore buvo apskųsta sekan-'įr delegačių, 
čios kompanijos: Curtis Air-!

, Ohio -.Air!
Terminal Co. ir Curtis Flying1 

Gi liepos 8 d. fede-

port Corporation,

United Railways su savo Service.
distrikto prokuroru, Char-jraĮis teisėjas George P. Hahn 
les Fickert, turėjo taikiniu- sekan^ nuosprendi:. . ’ . . lEfektyve teise tokios nuosavy-ką savo kampanijoj pasiųs-|b^s baigiasi už 500 pėdų aug-

distrikto prokuroru,

ti Mooney į elektros kėdę; 
ir tds talkininkas buvo So
cialistų Partija, San Fran
cisco miesto, Californijos 
valstijos, . f;

Tai y.ra! juodas rekordas 
Socialistų . Partijos Męon^y 
byloj. O i dabar draugai
Cameron H. Kingo, Lillian pernaį cirkuliacijoj buvę $4,- 

tik

ščio.
štai, Jurguti, ir devintinės! 

J’au ir oras priklauso tik kai 
kam.

-Jungtinių Valstijų finansų 
departmentas t paskelbė, kad 
šiemet pinigų cirkuliacijoj esą 
paleista mažiau, negu pernai.

Aštrėjant ekonomi 
kriziui kapitalistiniame 
saulyj vis labiau ir k 
aštrėja klasių kova, 
met kapitalistų klasė v 

. didesniu žiaurumu puo 
'pėrsekioja darbininkų 1 
tuomet .neišvengiamai 
klausimas apie organi 
mą darbininkų apsigyn

Apsigint save laike s 
k u ir masiniuose susi r 
muose darbininkai nic 

y met nepajėgs, pakol pr 
;neprjsirengs, pakol 
tikslui nesuorganizuos 
cialių darbininkų b 
Mat, kapitalistų klasė 
doją būrius ginkluotų 
bainin^ų, kurie teroHz 
kovojančius darbininku:

Suvienytų Valstijų I 
Partija aiškiai permatė 
kalingumą to ir pradėje 
ganizacinę kampaniją P 
jos narių tarpe už lavir 
darbininkų savęs apsig 
mui nuo užpuolimo ka] 
listų nusamdytų pad: 
mušeikų.

Visa eilė darbininku 
j monstracijų labai aiškia: 
. • tvirtino tą supratimą, 

horint apsigint nuo už 
likų — ar tai kapitalistų 
samdytų mušeikų, ar ta 
šistų, ar tai net ir poli< 
—darbininkai turi būt o 
nizuoti, disciplinuoti, 
rengti specialiai tam tik 

s Lietuviai darbininkai 
pripratę prie susikirti 
bet turės prie jų pripi 
Aštrėjant klasių kovai 

. kasdien vis labiau kel 
galvą fašizmui visoj š 
abelnai, lietuviškasai f| 

A mas darosi irgi karinges 
T Nėt’įvairiose lietuvių dš 

ninkiškose organizacį 
fašizmas pradeda rodyt < 
sumo. Nesenai įvykusi: 
SLA seime Chicago j Ii 
viškasai fašizmas pai 
kovos pavyzdį, kuris, 
abejonės, bus pasektas a 
tyj viso fašistinio gaii 
po visą plačią Ameriką, 
tuviai darbininkai, kaij 
visi kiti darbininkai al>el 

; neturi būt lepšėmis, b< 
fašistų kirtį atsakyt kir 
Del to tai jie būtinai 
organizuot savo apsigyn 
būrius, o jeigu nebus r 

f dojama jokių priemonių
Vęs apsigynimui, tai f: 
tai be jokių ceremonijų 
ka pravys darbininkus is 
le organizacijos. Tiktai < 
bininkų tinkamas ir org 
zuotas atmušimas f aš 
puolimu galės sulaikyt , 
nuo tolimesnių puolirm 
tiktai tada progresy 
darbininkai pajėgs sut 
tint savo frontą įvair 
darbininkų organizacijos 

Komunistinės frake 
įvairiose organizacijose 
pradėt galvot apie pla 
organizavimui darbini 

* apsigynimo.
Dimas Benami

delegatų ir 6 delegatės.
Visi delegatai ir delegatės 

dalyvauja kongrese visai nuo
gi arba pusnuogiai. Geriau
siame atvėjyj vyrai turi mau
dymosi kelnaites, o moterys 
maudymosi koštūmus. Bet 
yra ir visiškai nuogų delegatų

Iš delegatų pranešimų maty
ti, kad Vokietijoje yra 2,500 
užregistruotų “nuogųjų.” Jie 
leidžia 10 žurnalų. Francijo- 
je—4,000. Bet Franci jos nuo
gieji turi dvi srioves. Viena 
stovi už visišką npsinuogini- 
mą, kita už 
nimą.”

Vokietijoje “nuogieji” daž
nai priklauso priešingoms po
litikos srovėms. Taip vieni jų 
nacionalistai, kiti socialistai.

Kongresas susirinko netoli 
Frankfurto lygumoje tarp kal-> 
nų. Kongreso nariai gyvena 
palapiąėsę. policijos nurodyto-- 
je teritorijoje ir peržengti jos 
ribas nuogi negali.

Kongreso delegatų stovykla 
primena laukinių žmonių sto
vyklas. “Nuogieji” žaidžia 
futbolą, užsiima gimnastika ir 
t. t. Palapinės papuoštos įvai
rių valstybių spalvomis.

Posėdžią metu delegatai sė
di ant žemės. Iš tribūnos kal
ba nuogi kalbėtojai, pirminin
kauja nuogas pirmininkas ir 
verčia kalbas nuoga vertėja, 

pa-j “Nuogųjų” tarpe daug vi- 
’» suomenės veikėjų, literatų ir

‘pusiau nusinuogi-

Bishop Symes, kunigas Nor-!746,296,562; šiemet gi 
man Thomas, godotinas ka- $4,521,832,133. Proporciona- 
pitalistų ex-teisėjas Pankin, Jiai^padalinus tarpe^šalies gy- 
lygiai godotinas korporaci- ” ......... .
jų i advokatas Hillquit, pasi
rodo Mooney gynėjų eilėse. 
Bet Mooney dabar yra ten, 
kur jis yra, dalinai delei So
cialistų Partijos išdavystės, 
delei išdavystės tų pačių 
niekšų, kurie dabar nori pa
sinaudoti Mooney byla ir 
pasidaryti sau politinio ka
pitalo.

JeiguSocialistų Partijos1 kelių—60? prigėrė—26 f orlai- 
vadai žinotų, ką reiškia. vyste—2, ir įvairiais kitais bū- 
proletarinis honoras, tai. jie 
ateitų prieš Jungtinių Vals
tijų darbininkus ir jiems 
pasakytų: ‘Mes, niekšai, 
buvome atsakomingi už ;ne- 
dorą darbą, padarytą prieš 
Mooney. /Mes -pagelbėjome 
padėti Mooųey ten, kur jis z v
ponios, esanti* dabUr Socia
listų Partijos vadovybėj, ne-! 
jžino proletarinio honoro. 
Vienatinę dalyką, -ką jie ži
no, tai išduoti darbininkus.’ 
■ Tai štai del kb jie bando 

! uždengti savo -juodą rekor- 
_ i įą Mooney ‘byloj :sąvo šąuks- 

buvo mu apie Moohey'paHuošavi- 
b mą. Jie pagelbėjo pasmerk-

Reena Mooney, Weinberg ir 
Nolan tapo suareštuoti, ir 
prieš juos buvo sudarytas 
kaltinimas, būk jie esą at
sakomingi metime bombos.

Nuo to laiko, kaip Moo
ney tapo suareštuotas, suo
kalbis United .. RaiJwys. ir 
suokalbis Socialistų • Parti-

aktas, kurį turi atlikti dai- Mooney Persikėlė iš Anglų 
bininkai. Tuo būdu, būti re- Kuopos į Vengrų Kuopą
voliucionierium buvo užduo

ventojų, kurių tuo tarpu pri- 
skaitoma 121,213,000, išpuls 
ant kiekvieno po $37.30.

Bet reikia žinoti, kad yra 
žmonių, ir dirbančių, kurie 
turi nei prakeikto cento.

ne-

tus kovinguosius išstojimus prieš imperialistus, taipgi 
iy prieš tautinę buržuazija, bernaujančią svetimam im- 
jjerializmui.
f Tose savo kovose milionai koloninių vergų gaus dvasi
nės paspirties ir didelio padrąsinimo Pirmojoj Rugpjū
čio, Komunistų Internacionalo paskirtoj Tarptautinėj 
Demonstracijų Dienoj prieš imperializmą, už kolonijų pa- 
liuosavimą ir už Sovietų Sąjungos apgynimą. Tos de
monstracijos nebus kokia tuščia paroda, bet viso pasau
lio proletariato muštravimas delei pasiryžusios kovos 
prieš imperializmą ir prieš visą buržuazijos viešpatavi- buržujų,

, -Kongreso Darbai ir “Socialistai”
* Columbijos Universiteto profesorius Dewey, “socialistų” paka

likas, New Yorke, kritikuoja paskutinį posėdį Jungtinių Valstijų 
kongreso, kad įis mažai nuveikęs; ir leidžia suprasti, kad “so
cialistai” kongrese galėtų didesnių darbų nuveikti.

? Tačiaus nemažai »n u veikė buržuazijos naudai ir tas kongreso 
pbsėdifc.:' Jis išleido augščiausių muitų įstatymą, bendrajam 
libuų amerikinės buržuazijos. O tas įstatymas pabrangina ša
lies darbo Žmonėms gyvenimą bent $l,00();000,000 per metus. Ta
me panamė kongresę posėdyje tapo faktinai užgintas sumanymas 
paskirtį $1,000,000,000 stiprinimui ir didinimui kariško Ame
rikos. laivyno ir abelnam pasmarkintam ginklavimuisi. Bet dar 
ne, viskas. Minimas posėdis padarė eilę kitų buržuazijai naudin
gu žingsnių: sumažino turtingiausiems kapitalistams mokesčius 
valdžiai; užgyrė kruvinus prezidento Hooverio darbus prieš 
Haitį ir Nicaraguos darbininkus ir valstįečius; sudarė kongre- 
s$ię Fišfes komisiją “tyrinėjimui” komunistinio veikimo, kaipo 
sijiūgį; -taikomą visam kovojančiam darbininkų judėjimui Jung
tinės^ Valstijose; paskleidė debesius šmeižtų prieš Sovietų Są- 
jt|n^ą; f dvasiniai berengiant Amerikos gy ventojus^karan prieš 
Sfrviętį Sąjungą; užgyrė Hooverio sumanymus mobilizuoti pra
manę jr draftuoti darbininkus karo tikslams; <atmetė .-bedarbių 
r^kąlavimus, neskirdamas jiems nei vieno cerito.

kitaip būtų padaręs kongresas, jeigu . jame būtų sėdėję 
irįde^ėtkai “socialistų” kongresmanų bei senatorių, nes “socialis- 
tai.V ‘kaip jau žindma, šiuo laiku nėra nieks daugiau, kaip tre- 
ijfl lyuržuazij08 partija.
< Vifea tairreikia laikyti mintyje dabartinėje rinkimų kampani
joje. Darbininkai privalo remti Komunistų Partiją, kaipo vie- 
nif .Sy’ Įičližinę organizacija, kovojančią už proletariato reikalus.

SocialįStų Partija jau bu
vo sudarius “frame-up.” 

i Mooney išmetimas buvo su
planuotas. Partijos kuopa, 
kur Moonėy priklausė, an
glų kuopa San Francisco, 
jau buvo: pasirengus išpildy
ti aktą. Bet kairysis spar
nas apie tai sužinojo, ir 
Mooney persikėlė į vengrų 
kuopą. Tai buvo kairiojo 
sparno kuopa. Buvo užti- 
kririta, kad ta kuopa atsisa
kys išriesti Mooney; jei 

i vj vaan pvAAvrvic, miesto komitetas ar valsti-
rysissparnasT cteHUuvo tos jos , .pildomasis komitetas 
organizacijos dalis ir dau- duoti įsakymą, kuopa 'buvo .dabar yra. 
gely atsitikimų ir' vietų sek- pasirengus vesti kovą prieš 
mingai kovojo, kad padary- Mooney ištpetimą.^

Bet; tuo pačiu ;sykiu ' suo^ 
kalbi sudarė -/ United Rail-

1 Rrisįyė^iginįdį r, (prie

1916' m.", eksplodavo bomba 
.ant kampo-Stewart-ir *Mar-i h . -. • v .
ket gatvių, kur.paroda, su-l’1’Mo?n<$
sidakė;; Us&m&iV!'Wo mu M°oUe,y pahuošavr- 
žmogžudiškos. Greitai po Jle pagelbėjo pasmerk-

uždengti ■; savo . išdavystę, 
šaukdami apie ’Mooney pa- 
liuošavimą. ■

Kunigas Norman. Thomas, 
godotinas ’ kapitalistų ex- 
teisėjas Pankin ir lygiai go
dotinas Morris Hillquit tu
rės atsakyti Ahėrikoš bdar- 

____ bininkams deLsavo išdavys- 
jbs prieš Moonęy ėjo ranka tės. Jie turės atsakyti delei 
rankon. ‘ rekordo Socialistų Partijos

Suokalbis United ' Rail- įJOoney : byloj ir. del jų ąne- 
ways .buvo aiškus . iš .į^at jĄęhato politihlo ’^Ktp, kurį jie 
pradžios.' Byla" prlėš' Mdo- Į’dabar atlieka.

ti tžį organizaciją revoliuci
ne. San Francisco mieste
Socialistų Partijos Vadoyy- ikays. i;nsiyęųgnųq 5. Ą-pn 
be buvo : rankose'' Cameron ikaro) parodoj liepos 22 d 
PI. King, ’ labiausia godoja- 
ino džentelmano, vyriausio 
raštininko miesto ;ir .San 
Francisco apškričio Hrikiihų 
komisijos. Partijos sekreto- 
rystė San Francisco mieste 
buvo rankose, lygiai godoti
nos “leidės,” Lilliaų Bishop 
Symes. 1 "*

“Kam Kelti Triukšmą?”
Tie godotini/ socialistai 

žiūrėjo į revoliucionierius 
su panieka, i Kiekvienas re- 
voliucionieriuš.jų akyse bu
vo -anarchistas !ir:-neturėjo 
vietos Socialistų Partijoj. 
Tie revoliucioniei^ai i kėlė 
perdaug triukšmo. “Kam 
kelti triukšmą ?” sakė-’ T'po-

S. V. nepriklausomybės p* 
minėjimo dienoje, 4 liepos 
kaip laikraščiai praneša iš į- į į 
vairių vietų,: nelaimingų atsi-Į 

.tikimų buvo sekančiai:
Užmuštų rakiętomis 9; ant

! “Nuogųjų” kongresas žada 
I išleisti savo protokolus, kad 
propaganduotų “nuogu mo” 
idėją. 1 '

dais žuvo 2.
Sužeistų : rakiętomis—1)214, 

ant kelių—194 ir įvairiais ki
tais būdais sužeita 21 ypata.

Tai vaisius .patriotiškos 
kvailystės! Prieš tai ii’ tą die
ną, tarsi kokia epidemija ap
nyksta visus,'ne tik šimtapro
centinius amėfikbnus, bet ne- 

’.HM • kuriuos ir>masų draugus. Taip
Bet ponai n- ,negęrai

dalyvauti tokiose kvailose ce
remonijose. ’ Triltsas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Onai Zanavičiūtei, Brook

lyn, N. Y.—Kreipkitės į For-
1 eign Language Information 
Service, 222 Fourth Ave., New 
York, N. Y. Ten gausite visas 

‘Masiškiaf^neturStų ‘uformacijas. Galite rašyti lie- 
. .. n vi u Vaina ‘ . . '•

>• 4

MYLIU
Myliu' begalinius plotus

Laukų if1 miškų, 
Myliu gojus samanotus 
Ir šlamesius jų.

Myliu vargdienių pirkelę, 
Vargšus žmonejiuš;
Myliu žydinčią pievelę, 
Margus žiedelius. x

Myliu čiulbesį lakštutės, 
Gegutės ^kū-kū,” 
Ir dainą senos-močiutės,

3 ’Oi! karštai myliu!
1 Myliu, ękaistveidę mergelę 

Visu .karštumu,
Tik ji nęp’reiškia man mei- 

lę— ' '7 • ‘’
Laiko “prakęiktu’L .4.

r. } ^Vargo Juris.
1930-1-^28.

įtuvių kalba. ' ' 1i
“Keleivio” Skaitytojui.-—Su 

tais /korespondentais, kurie, 
per -“Keleivį” rašp} pasirašy
dami “Laisvės” skaitytęjais, 
neverta polemizuoti ir jiems 
per “Laisvę” atsakinėti. Taip
gi per “Laisvę” neverta “Ke
leivio” redaktorius mokinti 
skaitliavimo, kurie rašo skait
linėmis—“1,000,000” ir žo
džiu—“bilionas.” Mat, jie da
bar užimti komunistų, plūdir 
mu, tai užmiršo, kad {arpe mi- 
liono tir biliono didelis skirtu
mas. *. i

N. Y. VALSTIJA 
PIRKO RADIUMO

ALBANY.—Pasak valsti
joj f sveikatos komisionie- 
riaus,- dr. Parran, N. Y. 
valstija pirko 5,735 milligra- 
mus radiųmo, už kurį užmo
kėjo $291,OOO. Radiumas 
bus -naudojamas gydymui 
vėžio liga sergančiųjų.

Didelė Audra su Ledais
Birželio 25 d. Kruonit 

Medinių, šališkių ir Žii 
čių kaimų laukuose i 
629 hektarų žemės plote 
dra su ledais sunaikino : 
75% pasėtų javų, daug: 
šia žiemkenčių, t. y. rt 
ir kviečių. Be to, auc 
metu apgriautas Stravi 
kų invalidų prieglaudos 

• mas ir nunešta keletas 
linkinių tiltų.

Nuostolių apie 20,000 1
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MAI va-

Komitetas.

LIETUVIS GRABORiUS

Worcester; mass.: :

kaiP° tosi legale ir kuria išrinko. Ge-

BOSTONAS IR APIELINKĖ Lietuviškas Viešbutisai
(Quick

El Dorado HotelNORWOOD, MASS.

ANTANAS ŽALIS, Savininkas

A. LUTVINAS
69 So. Park St.

..

Cleveland,

; nius ir diplomą.

NEWARK, N.J.

)S ATSAKYMAI

ŠEKIT LINDBERG

i »

Taryba, nepaisydama didžiu
mos narių valios, nusistatė pa

ti isiimaiXM 
pardavimu

įsteigta
26 metai'

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

PHONE
Stagg 8342

ūžda
mi es- 
svars- 

Susi-

Real Estate License 
C-2728.

Bell _____
Keystone —

178 So. South Carolina Ave. 
Atlantic City, N. J. 

(Trečios durys jiuo Boardwalk)

kongresas žada 
protokolus, kad 

tų “nuogu mo”

M ū s ų reko 
men duotoj ai—t 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzaml- 
navOm, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentamsANT STOČIŲ GALITE GAUTI 

“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J
B. Figens, 221 j Second St.
S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Singer j..

REZOLIUCIJA BEDARBIŲ 
IR POLITINIŲ KALINIŲ 

KLAUSIMU

REZOLIUCIJA S. L. A. 
KLAUSIMU

Kadangi pastaruoju

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius 
Lunch).

Pdsalmgi Fašistai Sukruto
Darbuotis ; i

S. L. A. 57 Kuopos Narys.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APT1EK0S 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

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

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY
'818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, N U LIŪDI- 
MO VALANDOJ 
fiAUKITRS PAS:

S. L. A. 36-tas seimas su
skaldytas su policijos ir mušei
kų pagelba. • Kas to viso yra 

Kodėl įvyko S.

UŽ VIENĄ MOKESTI.

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

ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMO0

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

nuogi.
e dalyvauja

Susivienijimo. • : Dabar/ girdi, I

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo kiekvienam 
kambary.

iki galutinos pergalės, r ; i ■ 
Rezoliucijų Komisija:

- J. Žebrauskas,
D. Petrauskas.

(J. Krasnickas nepasirašė.)

REZOLIUCIJA NĘGRŲ IR 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 

KLAUSIMU
Kadangi* šioje šalyje

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

gatų.

S. L. A. 36-to Seimo Įvykių Iš
aiškinimui Svarbios Prakalbos

Lietuvę Fotografiste
Fotografuoju, Didinu-ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekviena dieną iri 
nedčliomis nuo 9:3Q. iki 5 po pietų.

I •' I ' l. ' * ) • : »

MARGARETA VALINČIUS1
Room 132, Weitzencorn Bldg, g 

Public' Square r . , 
( WILkfeS-^ARRE. PA.
i iG v) ;,v I 1 t '<'1 *

1 ... ............ .......

> r g a n i zacijos 
Europos valsty- 
i” renkasi 
, arba už

>

Puslapis Trečias
» v 4 < '

APSIGINKIME NUO 
UŽPUOLIKU

A. L. D, L. D. IV APSKRIČIO 
KONFERENCIJOJ PRIIMTOS 

REZOLIUCIJOS
i Kongresas 
rieti joje

1 <1. Frankfurte 
)gųių” kongresas. 
»ma, paskutiniais 
ose Europos vals- 
do žmonių, kurię 
ą rūbams ir nuta- 
(lės turi vaikščioti

os, Francijos, 
idiios, šveicari- 
ijos ir Morok- 
Italija nedaly- 
nes Mussolini 

prieš “nuo- 
vis dėlto Italų 
egatas slaptai 
esą. Vokietija 
uigiausiai dele- 

vietoja stovi 
atstovauja 15

delegatės 
visai nuo- 

nuogtat. Geriau- 
j vyrai turi mau- 
aites, o moterys 
košt ūmus. Bet 

u nuogų delegatų

j pranešimų maty
lei i.j oje yra 2,500 
t “nuogųjų.” Jie 
irnalų. Francijo- 
Jet Erancijos nuo- 

i srioves. Viena 
iiską nusinuogini- 
‘pusiau nusinuogi-

b “nuogieji” daž- 
> priešingoms po

rus. Taip vieni jų 
kiti socialist,ai.) 
susirinko netoli 

k’gumoje tarp kal- 
įso nariai gyvena 
Policijos nurodyto- 
e ii- peržengti jos 
negali.
delegatų stovykla 
<inių žmonių sto- 
iuogieji” žaidžia 
ima gimnastika ir 
ės papuoštos įvai- 
spalvomis.

netu delegatai sė- 
. Iš tribūnos kal
bėtojai, pirminia

is pirmininkas ir 
s nuoga vertėja.

tarpe daug vi
lkėjų, literatų ir

lavičiūtei, Brook- 
■Kreipkitės į For
age Information 
Fourth Ave., New 
Ten gausite visas 
Galite rašyti lie

ondentais, kurie 
” rašo> pasirašy- 
zės” skaitytojais, 
jmizuoti ir jiems 

atsakinėti. Taip- 
,vę” neverta “Re
aktorius mokinti 

kurie rašo skait- 
)0(),000” ir žo- 
las.” Mat, jie da- 
komunistų plūdi- 
rso, kad tarpe mi
mo didelis skirtu-

STIJA
DIUMO
r.—Pasak vaisty
tos komisionie-

co 5,735 milligra- 
o, už kurį užmo- 
XX). Radiusas 
jamas gydymui 
jrgančiųjų.

Aštrėjant ekonominiam 
krizini kapitalistiniame pa
saulyj vis labiau ir labiau 
aštrėja klasių kova. Kuo
met kapitalistų klasė vis su 
didesniu žiaurumu puola ir 
persekioja darbininkų klasę, 
tuomet .neišvengiamai kyla 
klausimas apie organizavi
mą darbininkų apsigynimo.

Apsigint save laike strei
ku ir masiniuose susirinki
muose darbininkai niekuo-

FAŠIZMO KLAUSIMU
Fašizmas yra dabartinės ka

pitalistinės sistemos išdavas. 
Fašizmas yra paskutinė' atspa
ra griūvančios dabartinės ka
pitalistinės sistemos. Kur ka
pitalistų klasė nebegali palai-j 
kyti pseudo-demokratijos, pa
veda galią fašizmui, 
vo Lietuvoj ir kitose 

Fašizmas įsigalėjo 
Nematant jo greito 
S. V. sutraukė visą 
elementą; nežiūrint, 
kurios frakcijos 

met nepajėgs, pakol prie to ,
neprisirengs, pakol tam J " Jsivienijo po fašizmo v5. 
tikslui nesuorganizuos _spe-1 pava įr pU0]a vjsa darbininkų 
cialių darbininkų būrių.! judėjimą. 
Mat, kapitalistų klase nau
doja būrius ginkluotų raz- 
bainink,ų, kurie terorizuoja 
kovojančius darbininkus.

Suvienytų Valstijų Kom. 
Partija aiškiai permatė rei
kalingumą to ir pradėjo or
ganizacinę kampaniją Parti
jos narių tarpe už lavinimą 
darbininkų savęs apsigyni
mui nuo užpuolimo kapita
listų nusamdytų padaužų 
mušeikų. *• i

Visa eilė darbininkų de- i 
monstracijų labai aiškiai pa
tvirtino tą supratimą, kad 
norint apsigint nuo užpuo
likų — ar tai kapitalistų nu
samdytų mušeikų, ar tai fa-

Taip bu- 
šalyse.
Lietuvoj, 
žlugimo, 
reakcinį 
kad ne- 

; piriniaii ap- 
i prasitardavo prieš 

fašistus, ta'i šiandien tos'frak-

iš dienos klasių kovą aštrėja 
ir tuom paeit/kartu valdančio
ji' klasė deda pastangas sukel
ti didžiausią neapykantą tarpe 
tautu ir rasiu,-t—

Todėl - A. L. D.' L. D. IV . l’ » IApskričio 28-ta konferencija, 
laikyta 6 d. liepos, Cleveland, 
O., raginame visus savo na
rius stoti Į tas organizacijas, 
būtent: Komunistų Partiją, T. 
U. U. Lygą, Tarptautinį Dar- 

1 bininkų Apsigynimą ir kitas, 
! kurios, bė skirtumo .tautų ir 
rasių, veda kdvą prieš visokį 
darbininkų klasės išnaudojimą 
ir pavergimą ir kartų tęsti ko
vą iki galutinės ^pergalės, tai 
yra, darbininkų pasiliuosavimo 
iš po kapitalistinio jungo.

Rezoliucijų- Komisiją’:
J. Žebrauskas,1 

: : l J j Krasnickas,
D, Petrayskas. • ,

. „__ Pavyzdžiui,' S. L.
'a. seimas Chicagoj.

Todėl A. L. D. L. D. IV Ap
skričio konferencija šaukia, vi
sus apskričio narius remti vi
sais galimais būdais kovą prieš 
fašizmą, kaipo pavojingiąusį <' 
darbininku klasei.

A. L. D. L. D. IV Apskri
čio konferencija ragina visas 
kuopas ir visus pažangius dar
bininkus remti moraliai ir ma
terialiai kovą prieš fašizmą.

Rezoliucijų Komisija:
D. Petrauskas,
J. Krasnickas, 

i J J. Žebrauskas.

Nuo senai žinomas,) 
veidmainys, A. Bernotas, S. L. 
A. 57 kuopos narys. Jo veid
mainystės didelė kaukė nukri
to Brooklyne S. L. A. seime, 
kuomet jis buvo irgi vienas iš 
16 ‘ delegatų nuo 57 kuopos. 
Jis kuopos susirinkimuose kar
štai smerkė pildomąją tarybą 

iuž negražius darbus ir skaldy- 
|mą 57 kuopos, žadėdamas 
j daug pasakyti teisybės Brook-1 
'lyno seime.- Bet, nuvažiavęs, 
j priešingai atliko, pamiršdamas 

Kadangi pastaruoju laiku teisybę, apie eilinių narių 
S. L. A. pasireiškė aštri kova teises> ir Jis vienas iš:1G dele" 
tarpe fašistinės P. Tarybos ir f/atų aklai gyrė fašistinę ma- 

v. i . .... progresyvių Sus. L. A. narių ir
sistų, ar tai net ir policijos kadangi S. L. A. fašistinė P.

vo pagriebęs už rankovės ir J T .D. 'A.j' kuopoą Susirinkimas 
Liep°s ”5tnyžios

cistas ir pagriebęs Jankauską 4<are> Kubio salėje, 79 Jackson 
už rankos nuvedė pasienin ir., St., įvyks Tarptautinio Darbi- 
liepė nusiraminti. S.L.A. fi-: ninku Apsigynimo lietuvių 
nansų sekretorius - J. šalavie- kuopos susirinkimas. Yra daug 
jus pareiškia, kad šis susirin- svarbių dalykų aptarimui. Visi 
kimas negali vadintis S.L.A.' nariai privalo atsilankyti.
57-tos;kuopos susirinkimu, nes j x i Komitetas,
jis nelegaliai sušauktas ir kvie-i 
čia visus važiuoti į pikniką.'| 
Veik visi 57-tos kuopos nariai j 
apleidžia svetainę. i

Aš dar pasilikau, Tuomet 
Bernotas kvietė nuskirti sura
šytiems nariams dieną del mi
tingų, išrinkti valdybą ir dar- 
buotis. O kad bolševikų ne-./ 
įsileidus į svetainę, tai prie du
rų pastatysią policistus. Kybą 
kalbėjo ir savo kalboje viso
kių nesąmonių pripasakojo.. 
Tą patį parašė ir savo lapukė.

.Kaip matome, tai fašistai.’ 
( j darbuojas? ' slaptAi. Ii* ’ l Abai 
' gerai,. » kad i tokie elementai,
Ikaip Bernotą ir kiti dabar jau 
atvirai pasirodo, kuomi jie esą. , 
Susipratę: S.L.A. 57-tos kuopos 
nariai žinos, su kuo įeiti.. Jie 
rems tą pild. tarybą, kuri skai-

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
Įsteigta 

trisdešimts 
metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

, pačioj vietoj.

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

JūS
, PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGĘR & STENGER
• ‘ t . OPTOMETRAI .
394-398 Broadway 331-335 Division Avenue ‘

BROOKLYN, N. Y.

A. LUTVINAS
4ST UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

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

Tel.: Trinity 1045—darbininkai turi būt orga
nizuoti,’ disciplinuoti, pri
rengti specialiai tam tikslui. Plikti viršūnėse ir valdyti mi-

Lietuviai darbininkai ne-;n^ organizaciją, net su buo- 
pripratę prie susikirtimų, skričio 28_ta konferencija. Iai. 
bet turės prie jų priprast. ■ kyta 6 d. liepos, Cleveland, 
Aštrėjant klasių kovai ir | Ohio, raginame visus A. L. D. 
kasdien vis labiau keliant l L. D. IV Apskričio narius rem- 
galvą fašizmui visoj šalyj moraliai ir materialiai pro- 
abelnai, lietuviškasai fašiz- K.resyvi« darbininkų kova Su- 

siviemjime Lietuvių Amerikojmas darosi irgi karingesnių. 
Net įvairiose lietuvių darbi
ninkiškose organizacijose 
fašizmas pradeda rodyt drą
sumo. Nesenai įvykusiame 
SLA seime Chicagoj lietu- 
viškasai fašizmas parodė 
kovos pavyzdį, kuris, be 
abejonės, bus pasektas atei
tyj viso fašistinio gaivalo 
po visą plačią Ameriką. Lie
tuviai darbininkai, kaip ir 
visi kiti darbininkai abelnai. 
neturi būt lepšėmis, bet į 
fašistų kirtį atsakyt kirčiu. 
Del to tai jie būtinai turi 
organizuot savo apsigynimo 
būrius, o jeigu nebus nau
dojama jokiį priemonių sa
vęs apsigynimui, tai fašis
tai be jokių ceremonijų spė-į 
ka pravys darbininkus iš bi-! 
le organizacijos. Tiktai dar-

Kadangi šioje šalyje 
viešpatauja pastovi bedarbėj 
kurios nesimato pabaigos, ir 
kadangi, vis daugiau ir daugiau 
bedarbiams organizuojantis į 
bedarbių tarybas, daugelis or-j 
ganizacijos vadų įkalinti ir lai-, 
komi kalėjime neapribotam I 
laikui;—

Todėl mes, A. L. D. L. D. 
IV Apskričio konferencija, lai
kyta 6 d. liepos, Cleveland, O., I 
reiškiame giliausios užuojau-i 

į tos visiems politiniams kali-! 
I niams ir kartu raginame vi- 

_Ka pravys aaroiuniKUS iS Di-j sus IV Apskričio narius remti 
visin’ besitveriančias bedarbių 

bininkų tinkamas ir organi- tarybas ir politinius kalinius 
fašistų visais galimais būdais.

1 * Į į Rezoliucijų Komisija: :
J. Žebrauskas,, 
J. Krasnickas.

šiną seime. Tačiaus tas veid-! kaltininkai ? 7’ " ‘
mainys iki šiol buvo pasilikęs L. A: seime kraujo praliejimas 
57 kuopoj, tyliai leido laiką!ir areštai? Kas laukia S. L.

A. ateityj ? į šiuos ir kitus 
klausimus aiškiai atsakys kal
bėtojai, kurie užkviesti nuo S. 
L. A. didžiumos—R. Mizara iš 
Brooklyn, N. Y., iir nuo ma
žumos—adv. F. J. Bagočius 
iš Boston, Mass. Prakalbos į- 
vyks;subatoj, 19 d. liepos, Lie
tuvių Svetainėj; pradžia 8 v.al/ 
vakare. 1 > > • .

šios prakalbos yra svairbios 
ne' tik S. L. A.- nariams; bet 
įr plačiai yisubmenei; • Tpdel 
kviečiami( skaitlingai, atsilan
kyti. , , . ■ ' ; < <
S.L.A. 131 Kp. Reng. K-ja.

Elizabeth, N. J
57 kuopoj, tyliai 
neva sutikdamas su didžiumos 
kuopos tarimais.

Dar ypatingas dalykas,; ka- 
žės pagelba, todėl mes, IV Ap- i taip niekšiškai išėjo aikš

tėn skundus tyrinėjant už tą 
“pasikėsinimą” ant A. A. Žu
ko, tai Bernotas, nieko nesi
klausęs, spyčių drožė pasibai
gus ketvirtam vakarui teismo, 
smerkdamas skundikus,, kaip 
niekingi ausius sutvėrirhūs, 
nors tki pilnai žinojo; kad 'tas 
užsipuolimas ąht1 57-t’os kp. ir 
jos veikėjų buvo užordintas- 
pildomosios tarybos, kaipo 
pripažinimas pamatuotų skun
du, , .

Dabar, kuomet sugrįžo, iš 
36-to seimo mūsų delegatai ir 
S.L.A. 57-tos kp. sušauktame 

.susirinkime išdavė Raportą, tai 

. kuopa priėmė rezoliuciją pa
smerkdama Gegužį ir jo visą 
kliką, tai tas pats Bernotas 
demonstratyviai išmaršavo iš 
svetainės, kviesdamas ir kitus 

'tą patį padaryti. Prie jo pri- 
jsidėjo dar pora narių.

Bet štai Bernotas pradeda 
I darbuotis. Jis, suradęs porą 
jsavo pasekėjų, šaukia S.L.A. 
■57-tos kuopos susirinkimą 13 
|d. liepos. Į tą susirinkimą nu- 
įvyko nemažai S.L.A. 57-tos 
(kuopos narių, bet didžiuma 
i buvo pašalinių, taipgi sukvies
ti vis* fašistiniai elementai iš 
S.L.A. 318 ir 358 kuopų. Pa
sikvietę porą policistų. A. 
Bernotas pradeda susirinkimą 
ir kviečia visus S.L.A. 57-tos I 
kuopos narius, kurie nenori, 
kad būtų išbraukti iš organiza
cijos, susirašyti, nes 57-ta kuo
pa savo susirinkime 6 d. lie-

(. ; Sietyno Pranešimas
14 d. liepos įvyko Sietyno 

Choro susirinkimas. Padaryta 
daug svarbių tarimų—opere
tės, teatro, choro padidinimo 
ir kitais klausimais. Sekantį 
ne.dėldienį, liepos 20, įvyksta 
Patersone III Meno Ąpskričio 
chorų piknikas. Nutarta bu
sti važiuoti. Tddeį visi cho
ristai būtinai turi atsilankyti 
šį ketvergo vakarą į cho
ro pamokas, >kad žinoti, kurie 
važiuos ir ar galėsime paimt 
pašalinių.

Choro Komitetas.

zuotas atmušimas
puolimu galės sulaikyt juos 
nuo tolimesnių puolimų ir 
tiktai tada progresyviai 
darbininkai pajėgs sutvir- j REZOLIUCIJA TARPTAUTI-

‘ ! NIO DARBININKŲ APŠI- - . .. ,
GYNIMO KLAUSIMU ' esanti nutarus atsimesti is

Kadangi Tarpt. Darbininkų , tier bolševikai, nieko, neturi prie į 
c_______  ______ ___ ____  Apsigynimas yrat .organizacija,
pradėt galvot apie" planus. kuri išimtinai rūpinasi apgyni- 

- ..................... mu darbininkų klasės kovoto
jų, ir kadangi A. L. D, L. D. 
yra apšvietos organizacija, 
kuri teikia klasinio supratimo 
savo nariams ir rengia juos 
prie vis stipresnės ir žiaures
nės klasių kovos;—

Todėl A. L. D. L. D. IV Ap
skričio 28-ta konferenčija ra
gina visus IV Apskričiui pri
gulinčius narius stoti į Tarp
tautinį Darbininkų Apsigyni- agentus, 
mą ir remti jį visais galimais 
būdais. !

Rezoliucijų Komisija:
J. Žebrauskas, 
J. Krasnickas, 
D. Petrauskas.

tint savo» frontą įvairiose 
darbininkų organizacijose.

Komunistinės frakcijos 
įvairiose organizacijose turi

organizavimui darbininkų 
apsigynimo.

Dimas Benamis.

Didele Audra su Ledais \
Birželio 25 d. Kruonio v. 

Medinių, šališkių ir Žirgai- 
čių kaimų laukuose apie 
629 hektarų žemės plote au
dra su ledais sunaikino apie 
75% pasėtų javų, daugiau
sia žiemkenčių, t. y. rugių 
ir kviečių. Be to, audros 
metu apgriautas Stravinin- 
kų invalidų prieglaudos na
mas ir nunešta keletas ap
linkinių tiltų.

Nuostolių apie 20,000 litų.

Susivienijimo ■ ir j dar - sumokė
tus narių pinigus nutarę pasi
laikyti. t ’ 1 ■ '. > : I ■; ■>

StL.A. vąldyba ir kiti nariai 
kklausi,a Ęernotą, iš kur jis ga- 
,vo tokią galią' šaukti kuopos 
'susirinkimą ir kur kuopos car- 
terisį • Ji&' aiškinasi; kad jį ir 
K. Lekiacką centras įgaliojęs. 
Bet pastarojo susirinkime ne
siranda. Keletas girtų vyrų 
šaukia, kad reikia iš svetainės 
išmesti bolševikus—M a s kvos 

__ _ 1 . I
Bernotas pasikviečia aidob- 

Mstėlį Kybą, kuris dabar lei
džia “Amerikos Lietuvį,” sek
retoriauti. tr tuojaus pradeda 
užrašinėti ar surašinėti narius 
už senąją pild. tarybą. Svetai
nėje lermas/ Kybą prie stalo 
rašo kelių žmonių pavardes. 
Policistąi irgi švaistosi su buo
žėmis. V. Jankauskas taip 

diena'išsidrąsino, kad jau vieną bu-

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

K
Remkime Lietuvius

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinai | tris dalis:

1. Mcchaifizmas. Kaip sustatyti ralic plaMU 
kaip surasti sugedimus; kaip iliardliįs uo
stai yt i. Tas viskas mokinama kiekvieną 
dentų nraktifikai. po priežiĄ'ra Instrpktaritj. '

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reilalliųtf*l»- 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti; ekspertų iof4>> 
r*u>Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite pUnfc

fcAjSy progų pasinautWi vienu 16 dviejų amatų—
XiM7/ mechaniko arbsr Šoferio. Garantuęjajna M»>

J nius ir diplomą. Mokiname grj-Aai Betari*. 
, 4 .JT i BDflJiŠkld. Kuiną prleina/nu

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIČU^J. ILėkcljos dienomis ir Vakarais AtŽk- 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9. iki 9 vai., nedėld. nuo 10 Iki 2B,M.

NEW YORK AUTO SCHOOL •
228 Second Avenue Kampas 14th Street , New York, N. T.

Ifibai J. umuuja ir liudojn numiru»iu» ant 
viliokių kupintų. Norintieji gerlHUBię pn- 
tarnavimo ij- už žemą kainą, nuliūoimn 
valandoje fiaukitė* pno mane. Pai mane 
galite gauti lotua ant visokių kapinių kuo 
«eriau*in«e vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt, Vernon Street
. PHILADELPHIA, PA.
♦ ' 1 J • ’ ’ • •

Grafonol-Radjolos, Atwatėr-KentRadios,VictrolaRadiolos
• GEORGE MASU JONIS

377 Broadway ' South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI "PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO-
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKiUŠ

IR BALZAMUOTOJ AS -r

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamšausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje pralau 

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI: 
Oregon 5186 
._ Main 1417

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir 58th Sts., NEW YOfaK QTY

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs Instruktoriai 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių težinu mechanikais, styrrninkais; pardavėjais ir orlaivių sto&ą 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. Leidimui už-- 
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasės dieno
mis ir vakarais, vyrams' ir moterims. Nedčliomis nuo 10-12. Kata
logas < uždyką.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, GaJvosvai- 
gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnčs Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liauką, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Mdų, ’Nosies ir Gerkite 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs. esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgintais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku* 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110EAST16thST.N.’
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P, M. Nedėlloj » A. M. iki 4 P. M.
(Tarpe 4th Ave. Ir Irving Pl.)
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Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių 
...... .  Pašo Simonas M. Janulis-

rasti. Jiems išvažiavus aš taipgi mečiau 
darbą ir nuėjau į raštinę, kad gauti savo 
pinigus ir pasportą. Pasirodė, kad rašti
nės užveizda išvažiavo kur tai ir aš nega
lėjau gauti nei pinigų, nei pasporto, ir to
kiu būdu aš užgaišau tenai apie tris die
nas. Po trijų dienų, gavęs pinigus ir pa
sportą, aš nuvažiavau tenai, kur sužinojau 
nuo kitų ten buvusių “volno Doselenęų”, 
kad jie nieko nežino apie tas merginas ir 
kad mano draugai buvo ir, gavę šiokią to
kią pagelbą, laukė manęs, bet palaukę dvi 
dienas, nutarė išvažiuoti su' jj|t patarimu, 
nes toliaus būti‘tenai bu*vo nep'atogu ir be
veik negalima.

Tokiu būdu aš dabar’palikau vienas 'ir 
toliaus jau nežinojau, kas atsitiko su ma
no draugais. Ar jie laihiingai pargrįžb, ar 
papuolė į rankas caro budelių. Tik atva
žiavus į Ameriką sužinojau, kad nors ir 
su dideliu vargu jie visgi pasiekė rubežių 
ir užsienį, išskiriant Ščerbakovo, kuris pa
siekė savo tėvynę, Maskvą, bet kur paskui 
dingo, tai tie du draugai nežino. Pali
kęs vienas turėjau išgalvoti kaip nors, kad 
parkeliauti į Lietuvą dar apie 6,000 viors
tų. Žinoma, tš, turėdamas keletą rublių, 
galėjau nekurį laiką pragyventi, iki man 
vėl prisius pinigų, dabar jau nebuvau ty
ruose ir gromata galėjo suvaikščioti grei
čiaus. Bet rašyti į namus ir paduoti savo 
adresą bijojau, kad policija nepagautų, nes 
rašyti kaimiečiams ir dar pinigų prašyti, 
tai reikia viską nuodugniai išaiškinti. Pra
šyti gi p. F. B. man jau buvo nesmagu, nes 
per 7 metus mano kalėjimo aš ir taip per 
daug privarginau tą gerą ponią su viso
kiais mano reikalais ir be to jau ji galybes 
pinigų praleido ant manęs, iš kurių aš dar 
nebuvau grąžinęs nei vienos kapeikos ir 
nežinojau, ar ateityj aš galėsiu kadai nors 
atsimokėti jai. Todėl jaučiau, kad aš ne
turiu jokios moralės teisės toliaus ją var
ginti. Apsvarstęs tą visą, nutariau savo 
spėkomis atsiekti užbrėžtą tikslą. Turėda
mas dar keletą rublių nuo paskutinio dar
bo padalinau juos per pusę. Vieną pusę 
palikau maistui, o už kitą pusę nusipirkau 
gelžkeliu tikietą iki stoties Tanchoi, kuri 
buvo ant kranto garsaus ežero Baikal. 
Gelžkelis ėjo aplinkui tą visą didelį ežerą', 
kuris turi 700 viorstų ilgumo ir siauriau
sia vieta buvo ties ta stotimi Tanchoi-—tik 
45 viorstai skersai. Todėl iš čia .greituo
sius traukinius, kad nereikėtų važiuoti 
šimtus viorstų aplinkui, užveždavo ant di
delio laivo ir veždavo skersai ežerą tuos 
45 viorstus iki stoties Maritui. Tokiu bū
du traukinys pasiekdavo tą stotį 6 valan
dom greičiau, negu gelžkeliu. Laike Japo
nų karo per tą ežerą tarp stoties Maritui 

--.- ^ir Tanchoi žiemosdaike per ledą buvo per- 
,uyxw uCFavv»uJfu«1ui. tiestos reles ir traukiniai ėjo tiesiai, bet

4nes nutarėme dirbti ir skupauti tol, kol uz-1 x
’dirbsime užtektinai ant kelionės. Mes dirb-1 v 7
darni stengėmės kuo mažiausiai išleisti ^uį jįs nugrimzdo į bedugnį Baikalą.

LAISVa
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CONNECTICUT VALSTIJOS
DARBININKAI, TEMYKITE

Liepos 17, l$30

«ki

(Tąsa)
Praeidamas viekas žmogus pasakė, kad 
traukinį krato žandarai ir žiūri visų pa- 
sportus. Toji naujiena mums buvo labai 

s negeistina. Tuojaus apžiūrėjome pozici
jas, kad padaryti planą, kaip išsprukti iš 
-traukinio. Apžiūrėjus atradome, kad iš 
traukinio išeiti jau negalima, nes prie kiek- 
-vieno vagono iš abiejų pusių stovėjo po 
žandarą. Bet nelabai toli stoties į kairę 
pusę matėsi ir miškas. Greitai apsvars
čius nutarėme, jei prie mūsų prikibs už 
jpasportus, kurie niekur nebuvo policijos 
^užregistruoti, ir panorės areštuoti, tai su 
jginklais skinti sau kelią ir mauti į tą miš- 
;ką. Jei pražūsime, tai tiek to, o gal ir lai- 
•mėsime.
« Jau žandarai girdėjosi rėkaujant sekan
čiame už mūsų vagone, reikalaudami pas- 
įportų. Man atėjo į galvą genialė mintis. 
Prieš pat atvažiuojant į Čitą tame pačia- 

rme vagone, tik kitame skyriuj, važiavo ke
letas darbininkų, gerdami degtinę ir sku-1 
4>iai išlipdami Čitoje paliko dyką pusbute
lį monopolkos ir nuplyšusias kazyras ir 
^storą popierą, ant kurios jie lošė kazyro- 
Xnis. Aš patariau draugams užimti jų vie
ptą, pasistatyti tą nors ir tuščią butelį ir, 
♦nuduodant girtais, lošti kazyromis visai ne
kreipiant atydos į žandarus. Momentas 
Jbuvo kritiškas—gyventi ar mirti.
1 Kaip tik žandarai suėjo į mūsų vagoną 
ir pradėjo pas kitus žiūrėti pasportų, mes 
hudavėme visai girtais, ir kaip tik priėjo 
įprie mūsų, aš, nekreipdamas domės ant jų 

' -reikalavimo pasporto, tvėriau drg. Kra
sauskui už žipono, keikdamas, kam jis ne
teisingai lošia ir nusuko man gerą kazyrm 
Kiti du taipgi ginčijosi, keikdami. VyresA 
Uis žandaras pažiūrėjo į mus, pamojo ran
ka kitiems ir pasakė: “Eto pijanyje re- 
montnyje”, ir nuėjo toliaus. Paskui jį nu
sekė ir kiti, o mes vis keikėmės ir plūdo
mis už kazyras, kol jie apleido mūsų va
goną. Tuojaus .traukinys pradėjo eiti — 
'taip mes ir išlikome sveiki per gudrybę. • 
; Ryte aj)ie 10 vai. jau buvome Verchne- 
udinske, kur mums nieko kito neliko, kaip 
jieškoti darbo, nes pinigai ir vėl jau beveik 
^pasibaigė. Apsistojome taip vadinamame 
•“zajezži dom,” pernakvojome ir išėjome 
♦jieškoti darbo, kurį ir gavome visi kartu 
ant gelžkelio, kur buvo tęsiama antra lini
ja, šaly jau buvusios vienos, čia jau buvo 

‘miestas ir tokio išnaudojimo, kaip Amūro 
nustynėse, jau nebuvo. Mokėdavo už dar
ną nuo šviesos iki tamsos 1 rub. 20 kap. į 
;dieną. Taipgi už dyką gavome ir vietą at
sigulti kartu su kitais darbininkais. .Čia 
paėmė mūsų pasportus ir, matomai, buvo 
įokie^žiopli, kad užregistravo ir prispaudė 
•antspaudas, nieko nepatėmydami

atėjus .pavasariui, \rie cariškos tvarkos 
nebuvo kam nuimti tą kelią ir ištirpus le-

r*

leido žemyn ir juodu su* 
triuškino. \

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Chorų rengiama Dainų Die
na jau čia pat. Teko nugirs
ti ir kai kurių chorų pamokas 
lankyti, kuriose matėsi, kad j P 
mūsų darbininkiški chorai šio
je Dainų Dienoje pasirodys su L. T. N. Dn

Juk tik 8*a sma8'ius kokius sūbatoj', 19 lie-
1 . . . pos, L.^. I. N.ii’nv Draugoves Parke,

kiek įvairių šokiai. prasidės 7 vai. vakare ii' tę- 
atvyks išpildyti pro- sis

kyti

MONTELLO, MASS.

ant pragyvenimo, kad greičiaus sutaupyti 
imums taip reikalingų pinigų. Ir kad ne

Newark, Ę X’ ,* 7
‘ L. D. S. A. 10 kuopoi ekstra susi
rinkimas hud pėtnyčioj, 18 liepos^ Ku* 
bio svetainėj, 79 Jackson qt., 7:30 
vai. vakare. Visos narės ateikit, 
yra labai svarbių reikalų aptarti. 
Org. O. S. '168-9

5 ' CAMBRIDGE, MASS? '
A. ' t; D. L. V. 8 kdotįa rengi* 

pikniku i nedelioj. 24 rugplųčio (Au
gust), Lake Shore Pante, North 
Easton, Mass. Prašome apielinkes 
kuopas ir draugijas nieko nerengti 
ant tos dienos. Komitetas. 168-9

gražiom dainelėm, 
pamislyt reikia, 
žmonių . z' 
grama: penki chorai ir kiek
viename skaitant tik po su
virs 30 ypatų, jau iš to gali
ma suprasti,, kiek .būtų narių, 
o kiek sudainuos įvairių dai
nų. žinoųia, kad kai kurie 
mūsų .chorai turi pusėtinai na
rių, todebir programa bus žiu-į 
geidi, įvairi, šį sykį štai ko! 
mūsų chorai nori iš. mūs orga
nizacijų—A. L. D. L. D., Ę. 
D. S. A.> S. L. A., ir :kitų, ku
riom mūsų chorai yrą J^ųomi 
norą į pasidarbavę : per metų 
eiles chopai niekuomet nėra at
sisakę iš paminėtų organizaci
jų nei yięnai, kuri tik prašė, 
parengimuose padainuoti. To
dėl. dabar chorai irgi norė
tų, kad tų organizacijų nariai 
pačių chorų parengimą pa
remtų, kuris įvyks 20 d. lie
pos, Charter Oak Parke, Hart
forde. Kaip mūs chorai at
jaučia darbininkiškas draugi
jas ir jas remia, taip ir drau
gijos, manome, parems cho
rus. O chorus, dar tuomi svar
bu paremti, nes jie susideda : 
beveik iš vienų jaunuolių, ku- ' 
rie, ' suprantama, choruose 
veikdami, pramoks ir, Įpratę, 
paliks dar svarbesnėse darbi
ninkų organizacijose nariais ir 
jų veikėjais. ’

Todėl visi ruoškitės i tą; J 
šauniąją Dainų Dieną. Nebi-,I<inia 
jokite nei lietaus, nei didelės 
kaitros, nei kitų Įvairių kliū
čių. Mes, choriečiai, visada 
linksnjinom, jum dainavom, 
bet šiuo sykiu tai jau su kail
ių /dadėsime darbininkiškų ir 
liaudies dainelių. Iki pašinui- 
tymo.' i 1 ; - ? t . ‘

nas ren-

pos, L^T. Namo Draugovės Parke.

is iki 12 vai. nakties. Bus šauni 
orkestrą. Kviečiame visus atsilan- 

pasilinksminti. ? M. Potsus. •
168-9 Į

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro susirinkimas bus 

pėtnyčioj, -18 
kambariuose, 
vai. Vakare. ___ _____
ristos ateikit laiku 'ir 
veskit. :Sekr./B. !M.' .

liepos, Prog. Kliubo 
Painokas prasidės 8 

Visi choristai ir cho- 
nauju ’ atsi- 

168-9

NEWARK, N. J. '
Sietyno Choro susirinkimas įvyko 

pirmhdiėnį. 'Liko nutarta neturėti 
vakacijos. Todėl vii; r choristai ma
lonėkit atsilankyti ( į pamokas ket
virtadienį, 17 liepos?, nes nedelioj tu
pėsime dainuoti apskričio piknike Pa- 
tersono. Sekretore.

WILKES-BARRE, PA.
Augščiausios Prieglaudos Lietuvių j 

Amerikoj 51 kuopos susirinkimas bus I 
nedelioj, 20 liepos, po num. 12 Lyn-:| 
wood Ave., .10 vai. ryte. Visi 
riai 
kalų 
tis.

ryto. Visi na- i 
ateikit laiku, yra svarbių rei-,1 
aptarti. Sekr. J. Stanislovai- 

168-9

DETROIT, MICH.
L. D. L. D. 52 kuopos pusmėti-A.

nis susirinkimas bus nedelioj, 20 lie- ‘ 
pos, j.
Vernor Highway 
ryte, 
lyvaukit šiame 
labai svarbus susirinkimas, 
duota raportai pusmetinės 
tės, pramogų komisijos raportas ir ! 
tt. Kurie

j šiuos metus 
simoketi.
Sėk r.

Draug’ijų Svetainėj,
Pradžia 

Draugai ir draugės, 
susirinkime,

4637 W. I 
.10 vai. ' 

visi da- i 
, nes tai I 

Bus iš- ; 
darbuo-

: dar neužsimokėjot už 
;, būtinai pasistengkit už- 
Atsiveskit ir naujų narių. 

V. Geraltauskas. 167-9
HAMTRAMCK. MICH?

A. D. D. L. 1). 188 kuopos susirin- j 
„as bus nedelioj, 20 liepos, po j 

num. 3014 Yemans St., 10 vai. ryte, i 
Visi nariai ateikit laiku, turim svar- , 
bių reikalų. Delegatai išduos rapor- i 
tą iš bedarbių konferencijos. Orga- 
nizatorius. 167-8 |

Chorų Reporteris.

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

irO p tome Iras 
, Optikas

DETROIT, MI£H. DETROIT, MICH

Milžiniškas

ilnies’, ‘Laisves’ ir 
Darbininkių Balso’

Rengia Didžiulis Aido Choras

NEDĖLIOJ

10 d. Rugpjūčio-August
_ - CAPITOL PARKE

Prie pat Telegraph Road, važiuojant link Toledo

Piknikas prasidės 12 valandą dieną
Programa prasidės 3:30 vai. po pietą

Po programai tęsis šokiai prie puikios orkestros iki vė
lumai nakties. Įžanga 50c y patai.

•P. S. Važiuojant automobiliais, važiuokite Telegraph 
Road Ijnkui Toledo; pervažiavę Eureka 
kite apie mylią ir pusę, tada žiūrėkite 
nies” ir “Laisvės” piknikas.

Road, važiuo- 
iškabos: “Vil-

Užmušė Du Darbininku
LEAD, S. D?—Čionai žuvo 

du darbininkai, Scotty/East 
ir Sydney Wellman. Užmuš
ti tapę mamoje, kuomet kel
tuvas, iškilus gaisrui, pasi-

Noriptieji tinkamai 
savo ;akims falinius 
šito ahtraŠu:,' i S

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

prisitaikyti 
kreipkitės

Kurie neturite automobiliu, tie galite 
busu, kuris išeis nuo Draugijų Svetainės, Vernor High
way ir McKinstry, kaip 1 :30 vai. po pietų; arba pašiėr 
mus Toledo busą, kuris taipgi‘priveža prie1 minėto-pik* 

’ niko.

nuvažiuoti su

X.
I

D AIN U Pi K NI KAS. ■«
h ę * J . . • *
. į Aįame piknike dainuos penki chorai:

AIDO CHORAS, vedamas šalinaltčs, iš Brooklyn,. N. Y.; LYROS CHORAS, vedamas Retikevičiūtčs, iš Masj>eth, N. Y.; CHORAS BANGA, 
vedamas Eremino, iš Elizabeth, N, J.; SIETYNO CHORAS, vedama:; šalinaites, iš Newark, N. J., ir LAISVĖS CHORAS iš Paterson, N. J.

Kaip tik čia atvažiavau, man pradėjo ne
paprastai sektis. Tuojaus ant gelžkelio 

kad 
reikalingas darbininkas į raštinę gelžkelio 
begiu valdybos (služby puti), kuris nors 
kiek yra apsipažinęs su raštinės darbu. 
Nueinu į raštinę, kur turėjau laukti dvi 
valandas, kolei atėjo inžinierius. Semeno
vas, užveizda tos raštinės. Paklausiau jo 
apie darbą ir pasakiau, kad esu gerai apsi
pažinęs su raštinės darbu. Išgirdęs tą jis 
labai nudžiugo ir pasakė, kad jau trys sa
vaitės, kaip jieško tinkamo i darbininko, bet 
negali gauti tuose tyruose. į Tuojaus padaT 
re man egzaminą ir ati^d^Sj kad aš gbrhi 
žinąu raštinės darbą įr jterai tąjsykliškai

.atkreipti atydos kitų darbininkų, nutarė- ■ stoties radau prilipinta apgarsinima,
‘me tarp savęs būti visai nedraugiški ir be- ‘ 
.veik nepažįstami. Nežiūrint ant to, mes 
,gi vis viena pasidarėme per draugiški jų 
supratimu.

’ Išdirbome tenai jau 3 savaites. Vienas 
iš mūsų draugų nugirdo vyresnįjį mūąų 
•Užveizdą sakant savo pagelbininkui, kad 

negali suprasti, kas mes tokie per žmo- 
s, neM labai tarp savęs ir kitų draugiški 
tokie 'nepdpriisti. Todėl jis manąs, kaip 

k įjųs mieste, pranešti policijai, kad ji ge- 
'ai patyrinėtų, kas mes tokie. Ypač jam 

‘ si nepaprasta, kad mes nei kuomet ne-
ceikf^rtr negražiais žodžiais, kaip papras- rašau rusiškai, paskyrė man s^U in aj>: 

i. visi kiti darydavo. Mums nelikd nieko krovė galybėmis' popiehiT-tik u'ąsylŲ 
itū, kaip skubiai atsiimti savo algą ir pa- reikalavo iš manęs pasporto, kurį jis'sake; 

sportus ir bėgti tolyn. Bet kad neparody-! turįs tuojau^ pasiųsti į žąįdąrų valdybą 
kad mes visi iš vieno, tai du pamėtėme delei užregistravimo. Nuo?š|o laiko, aš pa- 
' ą nuo pietų. Palikome tik du. Vaka- j likau čionai, kaip mano .pasportąs rodė, vi- 
dar vienas draugas pasakė, kad ir jis.sų gerbiamas pilietis Aleksejus' Petrųvič 

nebenori dirbti ir taipgi išėjo. Palikau aš t Kolotuchin, Nižegorodskp'sJ gubernijoj 
‘enas. Po vakarienės aš nuėjau į miestą Aržamąsko pavieto, Semerįovsko valsčiaus, 
• sutadaus sukalbėtoje vietoje savo drau-' kurį pasportą aš ir dabar turiu su yiso- 

! kiom žandarų, policijos ir jšhipų antspau- 
dom ir parašais, kaipo relikviją jų žioplu
mo ir kvailo kontrolio.

Miestukas '^anchoi buvo tik keletas stu- 
belkų ir krautuvių ir gelžkelio nemaža, sto
tis. Toliaus »už viorsto ir pusės bu kai
mas ir gan didelis, kur gyveno tamsūsSfC 
sai. Visame kaime buvo tik du žmonės, 
kurie galėjo rašyti. Visi tie-kaimiečiai Tu
rėjo nepaprastai dideles barzdas lopetos 
formos.

padaT

7 Palikau aš i Kolotuchin, 7 Nižegorodsko'sJ’ gubernijoj 
Po vakarienės aš nuėjau į miestą -Aržamąsko pavieto, Semenovsko valsčiaus,

i, kur mes nutarėme tokį planą. Jie mi
nos ant stoties Posvolskaja, kur aš tu- 

jau dvL pažįstamas merginas kursistes, 
os buvo’išsiųstos iš Rusijos ant “laiš- 

os poselenijos” už politiškus prasikalti
mus. Jas aš mačiau apie metus laiko at- 

kada mane vežė į Amūrą, ir kalbėjau 
jomis per vagono langą. Tenai per jas 
ėjomes gauti šipkią tokią jei ne pagel- 

ą, tai bent patarimą.
Ant rytojaus* jie išvažiavo, o už dienos 
aš tyrėjau nuvažiuoti ir tenai juos su (Toliaus bus).

LYROS CHORAS iš Maspeth, N. Y., vadovaujamas E. Retikevičiūtčs

Nedėlioję, 20 d. liepos-July, 1930 Paterson, N. J.
Tai bus didžiausias ir linksmiausias New Jersey valstijos lietuvių piknikas. Be abejo, kad visi aplinkinių miestų lietuviai suvažiuos pasiklau
syti dainų ir pasimatyti su draugais ir draugėmis, ' ĮŽANGA 35 CENTAI

PASTABA: Jejgu 20 d. liepos (July) pasitaikytu lietus, tai piknikas įvyks toj pačioj vietoj 27 d. liepos (July)
. . $ ■ d f ' > ’ • • •* ‘ '■ . t; : j e 1 A . A • •*

KELRODIS: Važiuojant automobiliais, valiuokite4tylain St. iki Market St.; po kairei Market St. iki McBride Ave. ir važiuokit iki aušgtai
iškelto tilto; už dviejų blokų pastikite po kairei į,kalną. Atvažiavę treinu ar busu, imkite busą ant kampo Market ir Prospect Sts., vardu 1 

Sengacj ir važiuokite iki aųgščiau minėtam -tiltui. Arba kl.aušikite bus o draiverio, kur yra Regina Roost Parkas.



I

į..-.;; . 'i

Liepos 17, 1930
BRIDGE. MA9S/ ?
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Vera Smith
Ar girdėjote ką nors apie 

Gresham’o pinigu įstatą? 
Tatai įrodo tūkstančiai * pa
vyzdžių, kurių niekas negali 
užginčyti. Trumpai pasa
kius, yra tai, kad blogi pi
nigai išstūmė (iš cirkuliaci
jos) gerus pinigus. Pigiau
sieji pinigai (pinigai mažos 
vertės) pavaduoja geresnius ’ 
pinigus- iki pagalios jokių | 
kitų pinigų nelieka cirkulia
cijoj, apart pigiųjų.

• Algos taipgi turi panašų 
įstatą Gresham’o pinigų 
įstatui. Pigios algos sunai
kina augštesnes algas. Ne- 
visada tas eina ramiai. Pa-, 
vyzdžiui, pasipiktinančiai; 
šaukia geriau apmokamieji 
darbininkai šiaurinių valstį-1 organizavimosi, 
jų audinyčiose, kurie patys 
nesirūpino organizuo
tis, kuomet jie suranda, kad 
vidutinė alga Massachusetts 
valstijoj $22.05 į savaitę 
(pirma algų nukapojimo) 
būna konflikte su vidutine 
$14.55 alga (už pilną laiką)

• Alabama valstijoj. O bosai 
nebando pakelti Alabama- 
Valstijoj mokamas vidutines 
algas iki vidutinių algų 
New Hampshire valstijoj; 
jie -bando sulyginti visai ki
tu būdu. Paskui pietinėse 
valstijose, kur darbdaviai 
didžiuojasi “pigiomis algo
mis,” vėl -būna nukapojamos 
algos, ir taip eina algų nu
kaposimas.

Taip.-.pat, kuomet darbda
ves bile kur suranda, kaip, 
pavyzdžiui Alabama valsti
joj, kad jis gali gauti mo
teris dirbti vidutiniai už 
$11.53 į savaitę, jis tuojausl 

k pradeda planuoti, kaip jis 
■ gali jas naudoti vietoj vyrų, 

kuriems vidutiniai moka po 
$14.55 į savaitę. Paskui be
darbiai vyrai atgal priima
mi į darbą už moterų algas. 
Bet pietinių valstijų darb
daviai vėl aprokuoja^ kad 
moteris yra silpnesnis su
tvėrimas, negu vyras, ir del 
to jai algos užtenka $8 į( 
savaitę. (Skaitlinės paimtos I 
iš Jungtinių Valstijų Darbo | 
Departmento S t a.t i s t i kų, 
Biuro.)

Myra Page savo brošiūroj' 
“Pietinės Medvilnės Dirbtu-: 
vės ir Darbininkai” sako,' 
kad “Iš priežasties naudoji-; 
mo lytinės diskriminacijos; 
sąryšy su algų mokėjimu, 
darbdaviai ypatingai' dau
giausia nori turėti baltųjų • 
moterų dirbtuvėse. Medvil
nės auginimo valstijose 1919 

/fnetais moterys sudarė 36% 
visų tekstilės darbininkų.” • 
Visų moterų pramonėj buvo 
24.5%.

Žinoma, tas pats yra ir su 
vaikais. Iš pat pradžių 
teksĮtllės pramanė buvo vai
kų vergijos vieta. Kiekvie
na^. pagerinimas mašineri
joj reiškia, kad dar vienas 
vaikas gali užimti vyro arba 
moters vietą. Paskiausiu 
laiku vaikų vergijos padidė
jimas kiek palengviau ėjo, 
nes yra labai -daug pigių 
suaugusių darbininkų. Bet 
su padidėjusia kompeticija 
vaikai, kaipo pigesni darbi
ninkai, bus įtraukti į dar- , 
bą. 1920 metų cenzas paro
do, kad suvirs 6% vaikų 
dirbo pietinių valstijų dirb
tuvėse. Nekuriose valstijo
se yra įstatymai prieš vai- 

. kų darbą, bet jie mažai ką 
reiškia. /

Taigi, mes turime pigius 
pietinių valstijų darbinin
kus, kurie pigina šiaurinių!

valstijų darbininkų algas, 
nes kaip vieni, taip ir kiti 
neorganizuoti. Pigusis mo
tetų darbas pavaduoja kiek 
brangiau apmokamų vyrų 
dai’bą. Ir taipgi mes turi
me pigų vaikų darbą, kuris 
■pakeičia kaip moterų, taip 
ir vyrų darbą.

Stoka manketų, kompeti- 
eija tarp tekstilės kapitalis
tų grupių, kaip kad dabar 
tarp Anglijos ir Amerikos, 
padaro tą visą dar blogiau. 
Tūkstančiai Anglijos strei
kuojančių darbininkų ne
kentėjo tiek daug nuo pi
ginimo .algų iš priežasties 
moterų ir vaikų darbo. Jie 
už savo pečių turi periodą

jie pralaimės streiką, 1 
juos patiks neapsakomas iš
naudojimas. Eina kompeti- 
cijaį tarp Anglijos ir Ameri
kos bosų, kurie lenktyniuo- 
ja algų nukapojime; moterų 
ir vaikų algos pirmiausia 
nukapojamos, ir pigus mo
terų, ir vaikų darbas naudo
jama nukapojimui algų vy
rams -darbininkams.

.Yorkshire (Angli j o j) vil
nonių dirbtuvių darbininkų 
streikas' yra kova prieš sku- 
binimo sistemą, algų.nuka- 
pojimą. Tai yra dalis visuo-

kovos. Mes ■ turime ' tiems 
kovotojams pagelbėti finan
siniai ir moraliai. Organi- 
zuokimės del Yorkshire 
tekstilės streikierių solida
rumo dienos, liepos 19 d.

HUNTINGTON, N. Y.
IkiSu darbais ir čia sunku.

šių metų kas nenorėjo, tas ne
dirbo, o dabar ir čia nėra dar
bų.

........
Abelriąi Hūntingtohoį Ijėtu- kradją ^dykai’.' Taigi,* biznie- ' ninkai’namų statymo, spaustu- 

viai darbininkai visi draugiš- rėliai, prisidengę * patriotizmo į vių ir kitų federacinių unijų 
ki ir geri, tik visa <bėda su skraiste ir tėvynės rųeile, no-1 plėšė kyšius iš bosų, naudoda- 
jais, kad jie neatskiria fašis-.ri, kad visi darbininkai eitų o-rnmn.

■ * o kuris ;dar-

k i ir geri, 

tų nuo abelnai visų lietuvių. Į pas juos pirkti.
Nesenai “Tėvynėj” tilpo ' bininkas supranta savo'klasės 

korespondencija iš So. James-1 reikalus, tą tuoj apšaukia iš- 
port, L. I. Ten rašoma, kad gama, Maskvos agentu ir kito- 
Longs Islando lietuviški biznie- kiais pravardžiavimais, šva
riai yra sutverę, prekybos bu- resni biznieriai-darbininkų ju
tą ir jau gali net vakarienes dėjimo ir jų 'organizacijų me 
surengti. Ten sakoma, kad* hiekina/bet tik surambėję tfa- 
kal betoj ai nusiskundė, būk tai šistai taip daro, .-.žinokite, 
nekurie lietuviai darbininkai’-kad jeigu biznierius pradeda 

ne-'darbininkų organizacijas • nie- 
■ ; kinti, tai jis yra> kruvinų fašis- 

Sako, kad lietuviai tu-'tų bernas ir ^abelnai-'darbinin- 
savas pasakų klasės priešas.

Taigi lietuviai darbi-f Long Islando ’lietuviai dar
bininkai turėtų .daugiau’-orga
nizuotis ’ir nesiduoti, kad fa
šistai juos'.mulkintųi ;

Poež erinis.

*traktas gatvių tai«ymui/*Prie- 
šingi jam kontraktoriai už pir
kę prieš jį galvažudžius.

mi panašius pries juos grūmo
jimus kada bosas j^ašmeruo- 
ja, tuomet už kyšius tie uni
jiniai ’’riaketieriai” parduoda 
tikrus streikus ir visus darbi
ninkų reikalus.

bų. Jeigu kur darbą gauni, perdaug darbininkiški ir 
tai sunkiau turi dirbti ir ma- nori pas lietuvius biznierius 

■ žai moka. Ypatingai pas far- pirkti. I 
merius nori, kad visai dykai retų obalsį turėti, 
dirbtum. Buvau darbą gavęs 
pas lietuvišką farmerį, tai iš- 
sykio nesakė, kiek mokės, tik 
padirbus kelias dienas, pasa
kė, kad daugiau nemokės, 
kaip '$20 į mėnesį. ' 
tą darbą apleisti, nes .tik ant'sias darbininkų priešas, ir to- 
cigaretų galima uždirbti. Su kį lietuvis darbininkas negali 
užmokesčiu blogai, o su guo- -remti, 
liu da blogiau. Blakių pilna pas—kuo 
ir-tokios piktos, kad, negalima daryti; nepaisant kas pas jį 

. . )jokiu būdu užmigti, kiti dar- pirks—lietuvis, amerikonas,
Bet jeigu j bininkai guli ir visai nepaiso,! lenkas ar kas kitas. Lietuvis 

, tai į kad apie juos blakės valcą šo- biznierius nei biskį lietuviui i 
darbininkui pigiau neparduos, tus piktadariai/-persistatydami 
kaip kad ir kitiems. Darbi-1 esą kriaučių unijų vadais, yra 
kinkas, negaudamas darbo, į išveržę bent $2,000,000 iš 
neturi pinigų, tai lietuvis biz-j darbdavių, kaip sako “socialis- 
nierius greičiau pavadins lie-j tinę” Moteriškų Drabužių 
tuvį bedarbį valkata, negu | Darbininkų Unija, priklausan- 
svetimtautis. Kitaip sakant,; ti Amerikos Darbo Federaci- 
bizpiei’iai nenori bile kostu- 
merio, bet turi būt su -pinigais, 
ar tu lietuvis ar kas kitas. O 
kaip agituoja, kad da daugiau 
lietuvių užsidėtų biznius, 
irgi blofas. Na, jeigu visi 
tuviai užsidėtų biznius, tai 
būtų kostumerių, ir kas 
juos eitų pirkti?

savą.
ninkai taip ir daro—sava^ pas 
saVh. Bet jeigu kuris biznie
rius yra fašistas, remia kruvi
nuosius Lietuvos 'fašistus, tai

Turėjau'ji's nėra savas, o yra didžiau-

Visų biznierių princi- 
daugiausia biznio

VIETOS ŽINIOS
$2,000,000 Unijinio
“Riaketo” New Yorke

Per vienus paskutinius mer

Bomba Bronxo Garaže
/Nežinia keno užtaisyta bom

ba trūko Blue Ribbon garaže, 
1129 Webster Ave./ Bronxe. 
Savinihkas Schwartzleris spė
ja, kad tai kerštas gengsterių, 
kuriem jis neduodąs pas save 
prieglaudos. Jo brolis buvo 
pašautas gegužės mėnesį, kuo
met jis gavo kelis miesto kon-

Mitingas Prieš Lynčiavimą '
Masinis mitingas prieš lyų- 

čiavimą negrų ir baltųjų dar
bininkų įvyks Brooklyne,. Roy
al Palace svetainėje,'16 Man
hattan Avė., ateinantį trečia
dienį, 8 vai. vakare. Lietu
viai darbininkai turi skaitlin
gai dalyvauti.

šeši Asmenys Nuskendo
BOSTON. — Pereitą i pir

madienį Atlantike .nuskendo 
šeši Bostono piliečiai, kuo
met jų valtelė apsivertė gū
roje.

ka. Bob kada parodžiau ki
tam darbininkui, ką su manim 
gulėjo, tas blakes, tai ir jis 
nusistebėjo. Tose lovose gali 
gulėti tik tie darbininkai, ku
rie visą savo amžių papratę 
su tais parazitais, nežino jokio 
švarumo ir darbininkų judėji
mas jiem visai negirdėtas daik
tas. Taip pat ir tie farmeriai 
nuo abelno progreso atsilikę 
50 metų. Kaip atvažiavo iš 
Lietuvos prieš 40 metų, tai nei 
biskį -nepažengė pirmyn kas 
link Švarumo;. Bet darbinin
kus išriaudot dabiaą moka, ne- 
L ’ ' ’

_ _ _ . , bininkai visai dykai dirbtiF ir pirkikais?
tinos tekstilės •darbininkų da blakėse-gulėtų. -pirkti

tai 
lie- 
ne- 
pas

Kibą tos 
gu kiti. Jie; norėtų, kad dar- fąrmęrekos blakės turėtų tapt

Bet ir jčš nenori 
ir neperka, o geria

jai. Jeigu fabrikantas neduos 
kyšio, tai, girdi, grasina strei
kais, daužymais mašinų, naiki
nimais medžiagų ir pagamintų 
drabužių, y

Bet1 be reikalo socialfašisti- 
niai vadai suverčia visą bėdą Į 
ant, pašalinių piktadarių. Prie 
to ‘‘riaketo” bus prisidėję ir 
geltonųjų unijų vadai-siuvimo 
pramonėje. Juk yra žinoma 
tuzinai atsitikimų, kur virsi-’

AR TAI TAVO ATEITIES SESELIS?
» t • I .

•Kai išbandai - ftertfeimtus

'Jm vieloj užsirūkyki ' lucky"

Būk blaivus—-būk blaivus visi
ems dalykams, net ir rūkydamas. 
Venk tos atęitics šmėklos*, iš
vengdamas perdėjimų, jei nori 
išlaikyti * tą modernišką, visada 
jauną figūrą. "Jų, '-vietoj — 
užsirūkyk Lucky”. ,

Lucky Strike, ; puikiausi kokius jus
kada ruket, pagaminti < puikiausių tabakų 
—iš Smetonos viso f:tdbakų 'Derliaus—“JIE 
SPRAGINTI^. Luckj^ Strike turiextra, slapią 
'šildimo procesą. Visi žino kad šiluma-Valo ir 
taip sako 20ffi79- daktarų k^d< Lųękies mažiau 
erainajusų gerklę.

/“It’s toasted’'
1 ' ‘ jBet’kies ^ĄysgugĮį^Pries ;

■*Dr.VYot4c<-©avies savų garsioj*knygoj "Maistas Nutukusiems” pataria šį:\"Joki priemone suliesint! save negelbės jeiJigonis neliaus 
valgęs novlalgio laiku”.' Mes rietvirtinbmj .Ltfęįcy, Strike eiga retų rūkymas sugražins moderniškas figūras,'ar sumažins kūną. Mes

« skelbiamojo^ kai jau sau perdaug gcrttmų išbtmdėt, "jų vietoj—užsirūkyki Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų'tlalykiibsifkuiiti’pidi-
• dina'svorį'ir>'iš vengdami perdėjimų, išsilatkysit modernišką, gražią figūrą. 1

' /■ ''' ' ‘y lUOr.The

99
UŽSUK—Lucky Strik® šokiu 
Orchtotrą kas ketvirtadieni ir 
šeštadieni vakarais.' N. B.'C. ‘ 

• . ■■ -tinklą.

ATSAKYKITE Į ŠIUOS KLAUSIMUS ' J , 
j' • . ; / i . ' • U ’-j
- 1. Ar Jūs naudojate Grape; Juice (vynuogių } sukjf 

jtis) ? .................................... • •.......................... ..
2. Kąip jūs naudojate jas?- ------ - ....................~

Tiesioginiai . ..............
Išsunktas........... • . . .
SuAGinger Ale...........

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

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

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

10. Kode! Jūs neperkate jos dažniau?.................................
Kaipa? ............................................................. ...............X į »
Nemėgstate ? .................................................... ..
Negeriate jų ? ....... ............................................ ..
Nedaug būdų jas Vartoti?................................   . .\.<
Nusibodo ? ........... ............................................... ..

11. Ar Jūs norėtumėt plačiau žinoti apie naudingumą 
Grape Juice (vynuogių sulčių) žmogaus sveikatai?.. ‘ 
......... Ar būtų Jums interesingas mokslinis svorio

‘ 170/1 •* ’ H
kontroliavimo surašąs?..................................... ;. .» . k t» -t

Iškirpę šį skelbimą ir atsakę į klausimus, siųskite se- J 
-kančį’u adresu: '

DEPARTMENT L
46 Ten Eyck Street,

MALONŪS RŪKYT

Brooklyn, N. Y. '

ne tik Brooklyne,

..Street or Awaoe

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

6102 Grand Avenue 
(Kampu Ctenaont Amn) 
MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 17*6

Brooklyno Lietuvių Nepri Ruimingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rC. 
iriuose, nuo senai su pasigerėjimu, JOHN’S Cigš- 

k rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės iietuviš- 
kos restauracijos Brooklyne ii'

■ -iriai užlaiko JOHN’S'po 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose,.

|d kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
/ viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 

visur Amerikoje išsiuntinėjam per pastą. Ad-
resuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
.67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N.‘Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
' Kas yraididžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tijc sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powdert^
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolS prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių ui- 
kietšjimą-^kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius ;
151 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

, Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit 
mhnHpiHiiiųati: URBAN’S <COLD TOWDERS ir URBOLA, su nurody-
mals, kaip vartoti

i Vardas-------—

,Np—— -----—-

'Miestas —
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Ketvirtad., Liepos

VIETOS ŽINIOS
| Aidiečių Atydai—Būkite 
Penktadienio Pamokose

. 18 Sužeista, Susikūlus 
Mediniams Traukiniams

8

Didžiojo New Yorko 
Draugijom ir Atskiriem 
Darbininkam

d., 
N. J., bus milžiniš- 
piknikas. šį pikni- 
Amerikos Lietuvių 

Meno Sąjungos įIII 
Lyros Choras iš

Maspetho ir Brooklyno 
Draugam—Apie Busus į 
Patersoną, Sekmadienį

Sekmadienį, liepos 20 
Patersone, 
kas dainų 
ką rengia 
Proletarų 
Apskritys.
Maspeth, N. Y., pasamdė du 
didelius busus: vienas išeis iš 
Maspetho, nuo Lenkų Svetai
nės, 91 Clinton Ave., apie 12 
vai.; kitas busas išeis iš Brook
lyno, nuo “Laisvės” svetainės, 
1:30 vai.
I Tpigi { 1 i A C.4

ppoklynieČiai, 
važtų oi su Lyi

Lyros Choras iš Mas- 
Visos draugijos bei 
priklausančios prie 

privalo pasidarbuoti,

Sekmadienį, 27 d. liepos 
(July), įvyks didelis išvažia
vimas Forest Parke, šį išva
žiavimą rengia D. N. Y. Dar
bininkiškų Draugijų Sąryšis. 
Programa susidės iš dainų, 
prakalbų ir kitokių įvairumų ; 
dainuos 
petho. 
kuopos, 
Sąryšio,
kad sutraukti kuo daugiausia 

I publikos. Bus visokių gėrimų 
maspethiečiai « ir ir užkandžių.

, kurie ‘norite, ' Sąryšio Komitetas. 
Lyros Chorui ų Pa- ——-----------------

Tr .4. « : 4- * v 14 "A 1, užsisa- Areštuoti už Komunistiniųkyt vietas įsanksto—Maspethe , "
pas lyriečius, o Brooklyne—i Lapenų Dalinimą 
“Laisvės” raštinėje. Kaina ne-' 
bus daugiau $1.25 į abi pusi 

Komisija.

Penktadienį, 18 d. liepos, 
vai. vakare, ' 
į pamokas “Laisvės” svetainėj. 
Daugumai jau žinoma, kad tu
rėsim gerai prisirengti su dai
nomis prie ruošiamo pikniko 
Trečio Apskričio Proletarinio 
Meno Sąjungos, kuris įvyks 20 
d. liepos (July), Regina Roost 
Parke, Paterson, N. J. 
kiekvieno dainininko pareiga 
dalyvauti šiose pamokose.

Turėsime aptart, kuriuo lai
ku patogiau visiems bus gali
ma susirinkti važiavimui į virš- 
minėtą pikniką. Busas jau už
sakytas, tik reikia visiems ge
rai prisirengti, kad nereikėtų 
laukti vienas: kito. ,

• V. L. Dvariškis,
Aido Choro Pirmininkas.

18 žmonių tapo sužeista,
visi atsilankykite kada antradienio vakare vie-

nas 6th Avė. iškelto gelžkelio 
traukinys drožė į- kitą, stovintį 
traukinį,' Chambers St. stotyje, 

i New Yorke. Du sužeisti taip 
pavojingai, kad gal turės mir- 

KadangL vagonai abiejų 
tai 

gai-

ti.
Tad traukinių buvo Ynedipiai, 

i vos tik nekilo pavojingas 
sras.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Sekamą Ketvirtadienį 
Prieškarinė Konferencija,

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, Ni Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
pusmetinis susirinkimas bus pėtny- 
čioj, .18 liepos, Kliubo kambariuose, 
220 Lenard St., 7:80 vai. vakąre. 
Visi ' -- J ‘
šiame susirinkime ir ..._________ „
kesčius. Taipgi atsiveskit ir naujų 
narių perstatymui. Pastaba: Visi 
Kliubo nariai esate gavę laiškus su 
pranešimu susiripkimo 19 liepos, bet 
turėjo būti 18 liepos, 1930: Tat įsi- 
tėmykit, kad susirinkimas Įvyks 18 
liepos. Sekt. A. Deikus. ’ 167-8

PAJIEŠKAU apsivedimui laisvos 
merginos arba našlės be vaikų. 

Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti ir 
savo paveikslą. Arti gyvenančios 
galite ateiti ypatiškai pasikalbėti. B. 
Gali, 627 Ocean Ave., Jersey City, 
N. J. 168-71

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA puikus ir šviesus 

kambarys, tinkamas del vaikino ar 
merginos, garu apšildomas; yra mau
dynė, elektra ir telefonas; arti karų 
ir eleveiterio. Kreipkitės po num. , 
31 Grove St., tarpe Broadway ir 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. Te
lefonas Foxcroft 5819. (167-70)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA aprėdalvp krautuvė 

(dry goods store).», Geras biznis, 
geroj vietoj ir: gera; proga pirkti. 
Pasinaudbkitė proga tuojau. A. Ber- 
zetes, 4-49 Mukite Neck R<k/ Great 
Neck, 
--------------- įž. y.f/y rf f; įi į T T ?  

PARSIDU.OpĄ 'Uetidžią Stotas; . biz
nis įdirbtai ir gera progą, pirkti.

: ro yra dą kambariai. Kreipkitės po 
num. 101 Meserolė St., Brooklyn, N. 
Y. . 168-73

Kliubo nariai turit* dalyvauti p^vhno prie^s^li^Prirgto- 
susinnkime ir užsimokėti mo-.vn ™

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

.SAVININKEI marčiukai
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N; Y.

Antradienį per pietus areš- 
{tavo drg. V. Paukštį, “Lais
vės” redakcijos narį, ir drg. 
Anną ir Alfredą Fleckmanus, 
už komunistinių lapelių dalini
mą, ties Stagg Laundry, Bed
ford Ave. ir No. 5th' St., Brook-

Komunistų Partijos vietinis (lyne. Išlaikė juos porą valan- 
distriktas^ išleido atsišaukimą, dų policijos nuovados kalėji- 
kad darbininkai organizuotų 
dirbtuvių komitetus ir siųstų 
delegatus į prieš-karinę kon
ferenciją, kuri įvyks ketvirt., 
liepos 24 d., 8 vai. vakare, 
Manhattan Lyceum svetainėje, 
New Yorke. Yra šaukiama ir 
atstovai nuo įvairių unijų ir 
kitų darbininkiškų organizaci
jų. Pamatinis konferencijos 
tikslas—tai tinkamai prisi
rengti ir susimobilizuoti delei 
Pirmosios Rugpjūčio, tai yra, 
prie Tarptautinės Demonstra
cijų Dienos prieš imperializ
mą, už Sovietų Sąjungos Ap
gynimą ir už tuojautinius rei
kalus bedarbių ir dirbančiųjų.

Kuomet paskui magistra- 
teisme jie neprisipažino 

stot 
pie-

me.
to teisme jie 
kaltais,, tai jiems paskirta 
šiandie, ketvirtadienį, po 
tų į Bridge Plaza teismą.

Vyrišky Drabužio Kriaučių 
Kova Prieš Štukinį Darbą

Virš 500 darbiniiikų iš vy
riškų drabužių siuvyklų suėjo 
į mitingą, kurį sušaukė kairio
ji Adatos Darbininkų Unija 
antradienį, vakare, Cooper
Union svetainėje, New Yorke. A. L. D. I

Amalgameitų Kriaučių Uni
jos “socialistiniai” vadai buvo sinis 
paskleidę blofą apie $50,000 P°s» vah 
padalinimą iš unijos iždo be-'^ ............ ...............
darbiams savo nariams,—kad tjar neužsimokėję už šiuos metus, tai 

užsimokėkite. Kurie turite naujų, 
draugų prie- kuopos prisirašyti, .tai 
atsiveskite. V. P. 166-8

A.
D. 18.5 KP. NARIAMS

L. D. L. D. 185 kuopos mėne- 
susirinkipnas įvyks 17 d. lie- 

", vakare, svetainėj 218 
Sicklon Avė. Visi nariai atsi- 

susirinkimą ir kurie

PARSIDUODA trijų šeimynų mūri
nis namas; yra šiluma; labai pri

einama kaina. Atsišaukite: 120 Pine 
St., Brooklyn, N. Y. Važiuojant Ja
maica 'eleveiteriu, reikia išlipti ant 
Crescent St. 168-70
PARSIDUODA lietuviškas restora

nas: geras biznis ir geroj vietoj; 
gera proga pirkti, nes savininkas tu
ri išvažiuoti į Europą. Adams Res
taurant, 177 Adams St., Newark, N. 
J. 167-71

gar-

23-čią Syk Areštuotas 
Gengsterių Vadas

' New Yorke areštuotas 
sus gengsteris plėšikas John
(Legs) Diamond, pabėgęs iš 
New Jersey valstijos, kur jis 
buvo, kaltinamas kaipo žmog
žudys ir plėšikų šaikos vadas. 
Tai jau 23-čią kartą . jis areš
tuotas. ‘ Turėdamas gerus ry
šius su policija ir įvairiais po
litikieriais, jis vis išsisukdavo 
nuo jam priklausomos baus
mės.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

: lietuvis dentistas
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Svtriduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

j • tik susitarus. ,

o

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS •

Metalu Išmušame Sieliai
ir Lubas; Užtaisome nuo
Vandens. /į i
229-231 LEONARD STj,

Brooklyn, N. Y. U
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

tik atitraukt darbininkus nuo 
dalyvavimo tame mitinge.

Mitinge nutarta greitu laiku 
šaukti siuvyklų darbininkų de
legatų konferenciją ir išdirbti 
programą naujai organizacijai 
ir streikinei kovai sykiu prieš 
bosus ir prieš Hillmano Amal- 
gameitų mašiną, kuri šokdina 
darbininkus per bosų virvutę. 
Kalbėtojai^ Ben Gold, sekreto
rius kairiosios Adatos Darbi
ninkų Industrinės Unijos, A. 
Sazru ir kiti pabrėžė, kad ne

atiaidi kova prieš darbą nuo 
i1' štukų turės būt vienas iš jsvar- 

Finijos besiren- biausių obalsių busimojo strei- 
imperialjstams, ko vyriškų drabužių gamybo- 
užpulti Sovietų

Demonstraęįja Prieš 
Finiįos Konsulatą

Demonstracija prieš Finijos 
konsulatą, 5 State St., Down
town, New Yorke, įvyksta šeš
tadienį, liepos 19 d.; prasideda 
12 valandą. Bus demonstruo
jama prieš galabinimą revoliu
cinių darbininkų Finijoj 
prieš kariškus 
gimus į talką 
kurie ruošiasi 
Respubliką.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS erdvus ir apšildomas 

kambarys, nebrangesnis kaip $12 
į mėnesi. Norėčiau gauti Ridgewoo- 
de ar Jamaicoje. Praneškit laišku 

.tokiu adresu: M. S., 46 Ten Eyck
St., Brooklyn, N. Y. 168-9

PARSIDUODA kendžių Storas. Ran
da žema—tik $3.5.00 į menesį. Biz

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

(165-170)

•’plephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

je.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja vino- 
k i u b paveikslui 
Įvairiomii s p a 1- 
tomis. Atnaujina 
■enua ir krajavut 
ir sudaro it> 
uaerikonifikaii.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1451
KrelpkitCa t i u > 

adreiu:

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Telephone: Stagg 440>

Nauji Faktai Apie 
Grafterius Teisėjus

Grafteris miesto teisėjas G. 
F. Ewald varinėdavo gešeftus 
bent su astuoniais kitais to 
plauko teisėjais, kaip dabar iš
kelia aikštėn federalis apskri
ties prokuroras Tuttle. Tarp 
Ewaldo popierų rado raštiškus 
įrodymus, kur įvairūs tie tei
sėj ai^magistratai kreipėsi į 
Ewalda, kad jis nenuteistų į- 
'vairiu prasikaltėlių/ Nuo pra
sikaltėlių gi jie, suprantama, 
ėmė kyšius, pasidalindami 
paskui su Ewaldu.

Tautą Be Jokios Religijos, 
New Iręland Saloj , ,.. j

Profesorė Hortenzija Pow- 
dermakeraitė sugrįžo iš New 
Ireland salos,, esančios ; ties 
Naująja Gvinėją, Pacifiko 
'•vandenyne, ir pasakoja apie į-i 
domius papročius tenaitinių,J 
laukinių gyventojų. Sako, kad 
jie neturi jokio tikėjimo į dan
gų, pragarą, sielą nei į -kito
kius viršgamtiškus dalykus. 
Bet jie tiki į burtus; dvi gentės 
turi 
nuo 
no, 
gas
gali turėti po kelias pačias, o 
moteris po kelis vyrus. Di
džiausias nusikaltimas—tai sė
dėti viename kambaryje su uo
šve, arba net į ją pažiūrėti. 
Didelė taip pat nuodėmė kal
bėtis su savo seseria, išskiriant 
tik būtiniausius reikalus.

Viena tų laukinių žmonių 
gentė kartais kariauja su kita: 
o karo paprasta priežastis, tai 
jeigu kitos gentės žmonės pa
vagia kiaulę arba moteriškę.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUMIS ADVOKATAS •

• * • I < .1 ■

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Pląza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: . . . , ,

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

GRABORIUS
UNDERTAKER 

l/AIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

išbalzamuoją įr laidoja numirusių 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas veselijoms, 
KrikStynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

PHONE 
Stagg 
5043

Notary 
Public

GRAB ORIUS 
(UNDERTAKER)

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel., 0783 Stagg
po

25-TAS METINIS

PIKNIKAS

Prof. RICH’s ORKESTRĄ 
4 1 ' *

YPATAI

ofise, 
Eyck

$15
$10

$5

Basčiaus Clinton Parke 
Betts ir Maspeth Avenues 
. Maspeth, L. L, N. Y.

Rengia Dr. Martin Luther
< Draugija

Piknikas L Atletų Kliubo 
su Beisbolo Rungtynėmis

Lietuvių Atletų Kliubas 
bar turi savo beisbolininkų 
mą;

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

buvo 271 Beny St. Dabar mano antrašas:po vieną medinę stovylą, 
kurių, kaip kad jie mą-i 
priklauso geras bei blo-, 
giliukis. Vyras pas juosi

Turėsite progą laimėti tris 
dovanas:

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

Tel.: Midwood 6261

J. LeVANDA
(Levandauskas)

da- 
ty- 

Tasai tymas nepersenai 
prisidėjo prie Atletų Kliubo ir 
nešioja Kliubo vardą. Atletų 
Kliubas.išleido apie $200 įtai
symui tymui uniformų. 19 d. 
liepos (July), Dexter Parke, 
piknike Kliubo tymas rugsis su 
Hilton A. C. tymu ir su L. Vy
čių tymu iš Maspetho. Atle
tų Kliubo tymas, be abejo, nu
sodins vyčius nuo “žirgų.”

• K. Reporteris.

NEDĖLIOJĘ

20 D. LIEPOS (JULY), 1930

I Tarpt. Darb. Apsigynimo 
Ekskursija Laivu

Liepos 19, šį šeštadienį, bus 
didelė Tarptautinio Darbinin
kų Ansigynimo ekskursija lai
vu “Myles Standish.” Tūks
tančiai darbininkų plauks 
Hudson upės laivu į Hook kal
nus.

Laivas išplaukia 2 vai. 
nietu, iš prienlaukos Pier 
South Perry, New Yorke.

Pirkitės tikietus išanksto; 
iie gaunami “Laisvės” raštinė
je už $1.25: kas be tikieto nu- 
eį& į prieplauką, turės .mokėti 
jau $1.50. • '

Laive grieš gera orkestrą 
šokiams: bus ir ' kitokių pasi
linksminimų. Nuvažiavus į 
Hook kalnus, bus įvairi pro
grama, susidedanti iš proleta
riniu sportų, dainų, žaidimų, 
prakalbų.

Puikus pasilinksminimas.' tai 
viena; o antra, važiuojantieji 
su šia ekskursiia suteiks pa
ramos Tarptautiniam Darbi
ninku Apsigvnimni. kuriam 
dabar tain reikia lėšų, kad ga
lėtų vest bylas streikieriu ir 
kitu politiniu kalinių, kurių 
skaičius kasdien auga.

Atst.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
,■ Ui '•••.; > < . :

1. Daiktas.......... vertės
2. Aukso kavalkas
3. Alekso kavalkas

JŽA^A SO CENTŲ

Nusižudė Bedarbis Ligonis
New Yorke gazu nusižudė 

bedarbis čeverykų darbininkas 
Thomas W. Lawrence, tikras 
yankė iš Massachusetts. Nuo 
gegužės mėnesio jis ne tiktai 
negalėjo susirasti jokio-darbo, 
bet dar ir sirgo.

Važiuokite Ekskursijon 
Tarpt. Darb. Apsigynimo,

Ekskursijai Tarpt. Darbinin
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). ■ i

Tikietai išanksto $1.25, o 
prie laivo $1.50.

Todėl visi pasipurkite išank
sto tikietus “Laisvės” 
kampas Lorimer ir Ten 
Sts. i B.

Trubadurų Radio Dainos
Trubadurų Kvartetas dai

nuos per radio, iš WBBC sto
ties, šiaridien, 9 ;30 vai: vaka
re

GRABORIUS 
(Undertaker)

107 Union Avenue 
.. (Arti Grand St.) 
BROOKLYN, N. Y.

i .. . ‘a.. .
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MALONAUS PASIMATYMO

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

.. linksma pasimatyti.
Kurie dar nepažįstate mūs, tai 

del pažinties užeikite, o būsite ma- 
loniai priimti.

J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Avė., Maspeth, 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 atliuosnoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškąi nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na 60c, per paltą 65e

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,. GrAėnpoint 201742360-3514 
Hkirpkit ij skelbimą ir prisjąslrit karta su užsakymu

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau

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

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

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

i .578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekus

BROOKLYN, N. Y.
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