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Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. .

(First Lithuanian Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių. t

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!
ų^MĮĮ

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re

težius, o Išlaimesite Pasaulį!

No. 169SLA ponų seime, kada vienas 
delegatas paklausė pono Gegu
žio, ką jis mano daryli, jei iš
mestoji delegatų didžiūnui iš 
seimo kreipsis j teismą, kad at
gauti savo teises Susivienijime 
ir kad sustabdyti begėdišką 
eikvojimą tos draugijos turto, 
ponas Gegužis atsakė: “Mes 
turime užtektinai pinigų ir savo 
lietuviškais advokatais l įsitiki- 

zx me.
. .Dabar pasirodė, kad tie lietu
viški advokatai, kuriais ponas 
Gegužis pasitikėjo, yra viso la
bo tik lietuviškos antys, kurioms 
tik švan.kšti temoka. Einant 
tardymui indžionkš»no klausi
me, lietuviškos antys tik švankš- 
tė ir knygas padavinėjo ameri- 
kanskiems advokatams. Ir kaip | “grynai delei ekonominių 
tokiais “garsiais” vyrais nega- 1 reikalų.” 
Įima pasitikėti, kad jie užėmę i _____Z________
tokią “atsakomirgą” vietą, kaip-_  _ . - -
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Nauji Susirėmimai 
Kišeronane, Indijoj

15 Asmenų Užmušta, 
Septvni Sužeisti

CALCUTTA. — Kišero- 
nano miestelyj įvyko didelių 
susikirtimų tarpe gyvento
jų ir policijos. 15 asmenų 
užmušta, o septyni sunko
kai sužeista. Iš sužeistųjų 
yra du valdžios bernai.

Valdiški pareiškimai skel
bia, kad susikirtimas įvykęs

Vokietijoj Bus Įvesta Fašistų Diktatūra, I Trys Bankai Uždarė _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Savo Duris Floridoj jSTATYMAI: VIENĄ PRIEŠ ČIAAUQUį|g

S' W ŽiS KITA-PRIEŠ ATEIVIUS DARBININKUS i

TYRINĖJIMO KOMISIJAI SIŪLOMA DU'
arba Paleistas Esamas Reichstagas,

BERLYNAS.—Negalėda
ma išsiristi iš ekonominės 
klampynės parlamentariniu 
keliu, Vokietijos buržuazija 
pasirįžo eiti diktatūros ke
liu. Kadangi reichstagas 
atsisakė užgirti ministerių 
kabineto patiektą taksų 
(antdėlių) planą, tai jis, 
ministerių kabinetas, nusi
tarė pats sau suteikti teisę 
ir savo pasimojimą vykinti. 

Ministerių kabinetas sa- 
*01 - . . ko, kad jam tą teisę sutei-

knygų padavinėjimas, nepadarė Karo Stovis dhanmiiii kia konstitucijos punktas 
klaidos - vietoj knygos, nepa-i . v 5 3 3,48.taSr kuriame yra pasaky-

rnes Demonstrantus Ita, jog šaliesdavė savo kepurės.
Už tokio “svarbaus“ 

atlikimą lietuviškoms .........-, .
bus tinkamai ir atlyginta. Bū-1 SHANGHAJUS. — Čionai! 
kite tikri, kad su “taip man pereitą trečiadienį įvyko I narlampntarin11, kpIin ię 
dieve padėk” kelionių ir sugaiš- milžiniška darbininkų (]eJo pailamentanmu keliu is 
čių akcijos nenupuls. [monstracija prieš tuos žino-

jnių alinimus, kuriuos atlie-
Sekant mūsų dienraščių pi*a-;Ra įvairūs generolai, besi- 

nešimus, SLA kuopos, viena po varžyc]ami už vietas ir be- 
žudydami nekaltus darbi
ninkus.

■Tuojau buvo paleista dar
ban policija ir mušeikos. 
Demonstrantai atsakė- tuo k 
patim. Tuomet paskelbtas 
karo stovis. Visas miestas 
saugojamas kareivių. Ta
čiaus bijomasi, kad toks pat 
arba dar didesnis išstojimas

darbo 
antims!

kitos, kad jau spaudžia, tai 
spaudžia antspaudas čebato ga
lu prie fašistų sėdynių. Tai pa- 
viržis už “gerą” tarnavimą Su
sivienijimui.

■ Taip ir reikia! Netoli tie 
laikai, kada darbo žmonės ir be 
ponų pagelbos mokės tvarkyti 
savo organizacijas, unijas ir 
valdyti šalis, kaip Sovietų Są
jungos proletariatas kad valdo 
tokių milžinišką šalį.

Juo greičiau Susivienijimo | 
nariai apsivalys nuo ponų, ku- • 
rie įsikibę į tą organizaciją lai- 
>kosi, kaip erkės karvei prie>kosj, Kaip erKes Karvei prie t, .
tešmenio, tuo vi,sai organizacijai Perdaug Darbininkų 
bus sveikiau, tuo greičiau atsi
ras nariuose santaika, nuoširdų 
mas ir draugiškumas.

Proletarų Meno Centras ne
trukus bus perkeltas j rytus. 
Ar bus gauta pageidaujami re
zultatai, kokių draugai meninin
kai tikėjosi iš rytinių valstijų

WASHINGTON. — J. V. 
Employment Service (darbų 
jieškojimo biuras) savo bu- 
letine skelbia, kad, nors va
sarą tūliems sezoniniams' 
darbams paimta daugiau 
darbininkų, tačiaus jų dar

darbuotojų — parodys ateitis. vis yra “perdaug.” Bedarbių
T 7 « T ) vi Irvi-rv viii v* /~» z vv»Vienok Proletarų Meno Cen
tras, ar jis bus rytuose ar va
karuose, nebus tas magikas, ku-

dar vis dikčiai randasi. 
(Statistikos rodo, kad šian-

ris lazdelės mostelėjimu pada- dien bedarbių daugiau, ne
rytų visuose choruose tvarką ir gu vasario mėnesį.—Red.) 
įkvėptų choristams darbininkiš
kos sąmonės.

To Centras negalės padaryti 
tol, kol chorų jaunimas galva
trūkčiais triumfuos prie “gud i 
taimų,” “pležerių,” o į darbi-; 
ninku reikalus žiūrės per ame- 
rikansko buržuazinio meno aki- 

, nius, kur viskas baigiasi buč
kiu. ’Gi tuos “gud taimus,” tas

■ buržuazinio raugo prirūgusias 
jaunimo smegenis iškoš patsai

: j gyvenimas,/ bedarbės, ir nesvie- 
jtiškas išnaudojimas darbavietė
se.

;■ Artinantis ALDLD VI Ap
skričio piknikui, visam Phila- 
tfelphijos ąpskrityj jaučiamas 
Sujudimas ir gyvumas. Net ir 
tolimi baltimoriečiai davė gar
bės žodį, kad pribus į pikniką 
milžinišku būsu. Neiškęs neat
važiavę ir mūsų naujieji drau
gai trentoniečiai.

Andai aš išsireiškiau, kad 
nieko negalima prisišaukti iš 
Burlingtono. .Dabar turiu drau
gų burlingtoniečių atsiprašyti* 
už tokį, per mano neapsižiūrė
jimą, jų pažeminimą. Burling- 
tonas, kad kokios, pralenks ir 
Camdeną ir padarys Kraugui 
Pranaičiui didesnę net ir už jį t 
patį ""sarmatą.

Teko nugirsti, kad ir -burling- 
toniečiai rengiasi ;

t apskričio pikniką busu pasiro
dyti, ką jie gali ir suvaryti į Į 
ęžio ragą garsiąją Riversaidę.' 
Jęi tokį Špo.s^ Burlingtonas iš-j 
kirstų Riveršaidei, ne tik aš, bet 
ir mano liziukė pradėtume iš 
džiaugsmo šokinėti.

Pittsburgh ir Apielinkei
\ Sekamos savaitės pra
džioje į Pittsburghą atva
žiuoja d. 
Darbininkų 
Draugijos 
prisidedant

L. Prūseika.
Literatūros 

pastangomis, 
SLA Progų. 

Narių Komitetui, įvyks 
visa eilė prakalbų.:

Utarninke, 22 d. liepos, 
7:30 vakare, L. M. L), sve
tainėje (142 Orr St., >So^ 
ho), L. Prūsėika) kalbės 
apie svarbiausias užduotis 
Amerikos lietuvių darbi
ninkų judėjimo, paliesda
mas Susivienijimo klausi
ma.

Seredoj (23 d. liepos) 
kalbės N. S. Pittsburgh, 
818 Belmont St. Pradžia 
7:30 vakare.

Ketverge, 24 d. liepos, 
L. Prūseika kalbės Court
ney, Pa., (New, Eagle) 
Miners Hall. Pradžia 7 
vai. vakare. .

Petnyčioj kalbės Carne-O ’ A V Vi Ijf J X\aiUCD V7C4/X

atvažiuoti į v^ie, 313 Center St., APLA man nnon*A_ • 7 . . '
svetainėje. - . (

Sukatoj kalbės McKeeš 
Rccks, Pa.; ’ APLA 2 kp. 
svetainėje. ’Pradžia 7:30 
vakare. • ' ■ .

smukę, juos reikia kaip nors 
taisyti. Todėl kabineto pa
siūlymas yra: uždėti dides
nius taksus ant visų, kurie 
gauna šiokias tokias įeigas, 
aptaksuoti senbernius ir fe
derates valdžios darbinin
kus. Tai yra vienatinis ke
lias, kuriuol galėtų patenkin
ti Youngo plano nustatytus 
reikalavimus, sako fašisto 
Hindenburgo šalininkai.

Jei reichstagas tam pasi
priešins, tuomet fašistai gali 
bandyti paskelbti savo dik
tatūrą, arba gal bus pa- 

i prezidentas i skelbta nauji parlamento 
|gali pavartoti savo diktatu- rinkimai, kurie turėtų įvyk
iną tokiam atsitikime, kada ti laike 60 dienų nuo seno 
matytų šaliai didelį pavojų, parlamento paleidimo.

Komunistai keliais atvė- 
to pavojaus nebūtų galima I jais davė įnešimą reichstage 
išeiti.

Taigi ministerių kabine
tas ir Hindenburgas dabar 
mano, kad “ta valanda jau 
atėjo.” Šalies finansai sū

pasmerkti esamąjį ministe- 
rių kabinetą už tarnavimą 
Vokietijos buržuazijai, ir pa
saulio imperialistam ir del 
neigimo darbininkų reikalų.

TALLAHASSEE 
vėl trys 
Floridos valstijoj. Jais yra: 
The First Bank of Lake
worth, Bank of Canal Point! 
ir Reddick State Bank of 
Reddick. Visi trys buvo 
kontroliuojami (taip bent 
sakoma) valstijos ir visi tu
rėjo susmukti delei bendro 
šalyj ekonominio krizio.

Worcesterio Banko 
Depozitoriai Sujudo

■ "" ■ -IIP. - - 1.0 nm. • ’ sOl

J. V. Darbo Departmento Įgaliotinis Liudijo, kad Amerdroj
Yra 20,000 Komunistų, Kurių Pusė Gyvena New Yorke; 
Pataria Uždaryti Darbininkų Mokyklą ir Daily Workerj 
Nesiųsti Paštu 'Art?H|
NEW YORK.—Antrą,die-;riai rinko aukas kiekvienam 

ną tyrinėjimo, kongreso nu-i streikui ir kad tų aukų ŠU- 
skirtoji komisija tirti komu-:rinko tūkstančius dolerių,^ 
nistus turėjo pasišaukusi J. nes plačiosios darbininkų 
V: darbo departmento narį‘masės ir net liberalai duos- 
C. G. Wood, kuris ir liūdi-iniai rėmė streikierius. Esą, 
jo. Charles G. Wood skai-1 tie pinigai buvo naudojami 
tosi “ekspertu” pažinime ko- /‘komunistų propagandai,” 
munistinip judėjimo, todėl/ bet jis “pamiršta,” kad tie 

.pinigai buvo n a u d o j a m i , 
Ine propagandai, ale apreh- 
[gimui ir pavąlgydinimui 11- 
igai kovos lauke stovėjusių 
darbininkų ir jų šeimynų.;

WORCESTER, Mass. — 
Pereitą trečiadienį čionai 
pasklydo gandai, būk Mill
bury Savings Banke stokuo- 
ja nemažai pinigu. Darbi
ninkai, kurie turėjo susidė
ję savo centelius į šitą ban
ką, puoląsi juos atgauti. Pa-, 
šaukta policija “tvarkai da
ryti.” Oficiališkas pareiški
mas sako, kdd banke stoka 
esanti tik $1,000, bet “neofi- 
ciališki” — $15,000. E. L.

;ius, ta
po pašalintas. Taipgi neži- 

inia kur dingo viena banko 
darbininkė.

Protesto Demonstracija Ties Finu Konsulatu [Smith, banl^o kasier

New Yorke Prieš Terorą Finliandijoj
' ------------ *— . '

Gilėjant ekonominiam daryta.
krizini visam pasaulyj (ka-| Reakcija baisi; darbinin- 
pitalistinėse šalyse), Fin- kų vadai kalinami, kuomet 
liandijoj tas atsiliepė nepa- visa šalis ^ruošiama < karan 
prastai ryškiai. Biednuome- 
nės gyvenimas baisiai pa
sunkėjo ir todėl radikalėji- 
mas darbininkų padidėjo.

Buržuazija mato, kad jai 
iš to gali būti tik mirtis ir 
todėl yisomis pajėgomis 
griebė darbininkų judėjimą 
už gerklės. Revoliucinės 
darbo unijos
spauda naikinama; visi dar
bininkų laikraščiai uždaryti. 
Fašistai zuja per visą šalį 
ir reikalauja išleisti naują 
įstatymą prieš komunistus, 
kas, veikiausiai, ir bus pa-

prieš Sovietų Sąjungą.
Atsižiūrint į tai, Finų 

komunistų frakcijos New 
Yorke ir Amerikos Komu
nistų Partijos Antrasis Dis-; 
triktąs ruošia didelę masinę 
darbininkų demonstraciją 
ties finų konsulatu, kuris 
randasi po num. 5 State

Mirė Pittstonietis Drg.
Jurgis Kuncevičius i
i > ’ . ' ; .

puojamos, St., New Yorke.
Demonstracija 

pos mėnesio 19 
dienį), kai 12 
Kiekvienas darbininkas ir,
darbininkė šaukiamas daly
vauti.

įvyks lie
ti. (šešta- 
val. dieną.

(Telegramoj “Laisvei”)

PITTSTON, Pa—Pereitą 
trečiadienį, liepos 16 d., čio
nai mirė drg. Jurgis Kunce
vičius. Bus palaidotas lie
pos mėnesio 19 d. (šeštadie
nį), 2-rą valandą po pietų, 
laisvose kapinėse, Wyomin
ge. A. Valinėms.

kad jis dalyvavo laužyme 
keleto darbininkų streikų, 
kuriuos vadovavo komunis
tai arba jiems artimi žmo
nės.

Savo sugestijose komisijai 
Woodas pasiūlė išleisti du 
įstatymu kovai prieš komu- bet“kad“bw . nau
mstus: (1) pritaikytą speci-1 
ališkai Amerikoje gimusiem [ 
komunistam, ir (2) svetur 
gimusiem komunistam. 
Kuomet komisija pareikala
vo aiškesnės tų įstatymų 
formules, tai Woodas atsi
sakė ją suteikti. Jis, betgi, 
pasižadėjo pasakyti viską 
slaptame susirinkime, kurį 
komisija laikys. Woodas 
pilniausiai sutinka su Roo- 
tu, kad reikią įsteigti fede
rate žvalgyba, kuri šnipinė
tų kiekvieną nužiūrimą as
menį.

Kiek Komunistų Esama?

1 Woodas pripažįstą, kad 
šitais streikais viskas neuž-

Ginklai Vėl Barška, 
Sako Lordas Cecil

Du Šarvuočiai Pasiysta 
Į Aleksandriją

< LONDONAS. — Anglijos 
.1 lordas Cecil pareiškė, kad 
'šiuo tarpu pasaulyj atmos-

LONDONAS. —' Saugoda
mi karaliaus ir Anglijos 
imperialistų reikalus.. Mac- 
Donaldo '-darbiečių” valdžia

Nubaudė Komunistą už 
Gynimąsi Revolveriu 
nuo Fašistą

BERLYNAS.—Konunistų 
darbuotojas Maciak tapo 
nusmelktas dviem metam 
kalėjimo už tai, kad revol
veriu gynėši nuo užpuolusių 
jį fašistų.

Maciak tapo

fel’a jaučiama tokia pat, pasiuntė du šarvuotlaivius į 
kaip prieš pereitąjį pašau- Aigiptą malšinti tuos, kurie 
linį' karą: visur kalbama ka- protestuos prieš ; Britanijos - 
rine kalba ir, ruošiamasi valdytojus ir - jų ’žiaurumus, 
įrie joj i Ypačiai, tas jaučia-’.“Queen ^Eliziabeth^ ir “Ra
ma didelės^ salyse, N kaip .millieą” yra tais šarvuotlaL 

viaisj plaukiančiais ,į Alek- 
de-

streikų, nes darbininkuc^se yj 
komunistinis žodis* * randa A
atbalsio. Woodas sugestavo 
uždaryti New Yorko darbi
ninkų mokyklą ir Daily g 
Workeriui atimti antros 
klasės siuntinėjimo teises.

Amtorgo Atstovai v J“
Sekamą antradienį ar tre- - 

jčiadienį bus pašaukti Am
torgo atstovai ir jie turėsią 
pasakyti ką savo įstaigos 
apsigynimui. Fosterio, pa
reiškė Fish, nešauksimi 
nes “komunistai gali liandy- 
ti į prievarta atimti” (Fos- 
teris dabar sėdi kalėjime vtlž 
tai, kad jis vadovavo bedar* 
bių demonstraciją • kovo 6 
d.). Kiti komunistų atstOr. 
vai taip jau nebus šaukiami, 
nes jie “sakysią ilgas pra
kalbas.”

Ketvirtadienį tyrinėjamas 
Matthew Woll ir, berods, 
Whaleno atstovas arka pats 
Whalenas. Aw

Paklaustas, kiek Ameri
koje šiuo tarpu randasi ko
munistų, Woodas atsakė, 
kad jų esą 30,000. Pusė tos 
skaitlinės gyvena ir veikia 
New Yorke. Komunistai, 
pasak jo, pradėję smarkiau 
veikti tarpe Amerikos dar
bininkų 1925 metais ir nuo 
to" laiko yra iškilę visa eilė 
didelių ir žymių darbininkų 
streikų. Vyriausi jų buvo 
Passaico, New Bedfordo, 
Gastonijos audėjų streikai 
ir Brooklyn© čeverykų dir
bėjų streikas pereitais me
tais. Visuose šituose strei
kuose komunistai parodė di
delio pasiaukojimo ir suga- 
bumo vadovauti mases.

Komunistų Partijos žodis -
Komunistų Partija* sdko, 

kad šitas “tyrinėjimas” yra 
niekas daugiau, kai tik gal- 
vatrūkstiskas kapitališkų 
ruošimasis prie naujo iiųpe- 
rialistinio karo. . Kapitalis
tai nori uždjuoti smųgį revo
liuciniam judėjimui, 'idant 
jis negalėjų pasipriešinti, 
kuomet busįimami jauni 'vy
rai Į imperialistinę skerdy- 
nę. Komunistų Partiją ruo
šia masines prieškarines de
monstracijas, kurios įvyks 
rugpjūčio pirmą dieną. Į jas 
yra šaukiamas kiekvienas 
darbininkas ir darbininkė.

Vėl 6,000 Darbininką 
Nukapota Algos

DAYTON, O. — The Na- 
tional Cash Register kam
panija paskelbė pereitą pir
madienį,- kad josios-fabrike 
dirbantiems i darbininkams 
bus Nukapotos algos dešim
čių nuošimčių. Darbdaviai 
sako, kad tas yra daroma 
dėlei “pačių darbininkų la
bo,”’ nors jie “pamiršta” tą 
faktą, jog gyvenimo reik-

J

Jungtinėse Valstijose (ir DU- 
džiojoj Britanijoj. Tas vis-! 
kas veda prie naujo karo, | 
sako lordas, ■ kalbėdamas 
tarp-parlamentapinėj konfe
rencijoj, kuri prasidėjo ši
tame mieste. . ,; ,

Kuomet Cecil kalba apie' 
karą ir nuduoda ' esąs jo proto Tryškių valsčiaus, venimas baisiai pasunkės, 
priešu, tai Anglijos ir viso Sukančių kaimo gyventojas 
pasaulio* komunistę partijos 
sako, kad pasaulis šiandien 
gyvena imperialistinio ka-1 
ro išvakarėse Tr kad prieš 
jį reikia kovoti. Pirmoji die
na rugpjūčio yra ta* diena, 
kurią viso pasaulio : darbi- 
ninkaį turi suruošti rhasines 
demonstracijas gatvėse ko-’ 
vhi prieš imperialistinį karą 
ir pačius karo ’ ruošėjus.

sandrijosi uostą, šaudyti 
monstrantus. -. : į .

išėjo Iš PROTO . >
TRYŠKIAI, -r Šių metųjmenys nė kiek nėra piges- 

biržeįio mėm 24 d. išėjo < iš nės, ir kad darbininkų gy-

Masas St. Pamišęs Masas 
dvi dienas išbuvo Tryškių 
arešto namuose surištomis 
rankomis, kojomis ir pririš
tas prie sienos. Pagaliau 
giminių ir artimųjų pastan
gomis išvežtas į Kalvariją 
psichiatrijos ligoninei). Tai 
jau antras toks ligonis šį 
mėn. iš čia išvežamas į Kal
variją. . ; • , ’

nes ąlgęs ir šiaip buvo .per 
mažos. , 1 '

smetona Išvažiavo
Į ČECHOSLOVAKIJĄ

KAUNAS. —Smetoną 
Kruvinasis išvažiavo į Če- 
choslovakiją atostogų. Ato
stogų laikas neapribotas. *

; Jo, pareigas, iki jis grįš iš 
atostogų, Į eina ministerių 
pirmininkas Tūbelis. >

Nelaimėjo, Sako Jis

Bet tie streikai" nebuvo 
laimėti, nežiūrint, kad jiem 
buvo renkamos aukos ir kąd 
daug energijos išdėjo patys 
darbininkai. O kodėl jie ne
buvo laimėti? Woodas atsa
kė pats, todėl, kad valdžia 
ir darbdaviai sudarydavo 

[didelę vienybę ir, naudoda- 
Imi policiją ir visokias kito
kias priemones (indžionkši- 
nus, teismus, etc.), smarkiai 
puldavo streikierius ir pa
dėdavo streikus sulaužyti. 
Tas labai pasireiškė ypačiai 
Gastonijoj, New , Bedforde 
ir Brooklyne, kur šimtai ge
riausių kovotojų buvo pa
siųsta į kalėjimus už tai, 
kad jie dalyvavo, streike.

; Woodas komisijai, beje, 
priminė ir, tai, kąd streikie-

Sovietu Derlius Rodo 
Nepaprastą Ateitį

& ->

MASKVA. — Sovietų sta
tistikos department is 
bia, kad šięmet javų derlius 
rodo nepaprastą padėtį: Vi*- 
sur jis geresnis, nei. viduti- /-į 
nis.. Jei oras bus geras per 
vasarą, tai sekamais fnetais T 
Sovietai galės išeksportuo
ti daug javų. •-

IV
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Dirbtuvių Komitetai Prieš Karą ir Prieš 
4 Išnaudojimo Didinimą

jDrganizuotis į dirbtuvių komitetus!—tai pamatinis obalsis, ku
riuo Komunistų Partija šaukia darbininkus, mobilizuodama juos 
į demonstracijas Pirmosios Rugpjūčio, Tarptautinės Dienos prieš 
Iitfperializmą.

Šauksmas: “Orgaųizuokitės Pirmajai Rugpjūčio” taipo pat 
kreipiamas į darbo unijas, į pašelpines ir kultūrines darbinin
kiškas organizacijas.

žvarba kuo didžiausių masinių Pirmosios Rugpjūčio išstoji- 
mQ, tą pačią dieną* visame pasaulyje, yra aiški iš tų tikslų, 
kuinais darbo minios yra telkiamos į demonstracijas—ne tiktai 
prieš grūmojantį karo pavojų, bet taipgi kovai prieš bedarbę, 
prieš uždarbių kapojimus, prieš sunkinamą dirbantiems ,sku- 
biriirhd n'aštą, prieš kruvinus malšinimus kolonijų vergų sukili
mų, už apdrąudos pensijas bedarbiams, už paliuosavimą politi
nių kalinių, už Sovietų Sąjungos apgynimą.

Makote, Makoveckas net 
teisman nestojo — spjovė 

' ant tos “$.45,000 nuosavy
bės” ir paliko ją SLA fašis
tiniams valdonams* už $18,- 
000 paskolą plius nesumokė
tus nuošimčius. Ir dabar

to ekonoAii, 
raporte už birželio 15 d. pri
pažįsta, kad

Larbas ir algų mokėjimas 
dar labiau sumažėjo. Kaipo

ti buvd i/et Slapta’jį 
Lietuvon. ♦ i . /

Kunigas T. LamashjCharfeš* 
ton, W. Va., susikalbėjęs su 
numirusiu Doyle.

11 <A U M V 
tojų pirkimo jėgą ir pramoni
nis reikalavimas farmų pro
duktų yra dabar ant žemiau
sio laipsnio dabartiniam kri- 
zy.
Nuo balandžio 1 d. iki lie

pos 1- d. šių metų farmų 
darbininkų4: algos' nupuolė 
ant 2 nuošimčių;. 13 nuošim- 

negu buvo 
bos užtarėjas, socialfašistas;
Bagoeius, ‘‘Keleivy” .liepos sumažėjo ant 20
12 d. laidoj: ' .nuosnncių,., • ■

... paskolos ’ buvo duodamos raporte sako:

As manau, kad visi beprot
namių piliečiai susikalba su 
numirėliais, todėl laikas būtų 
ir kunigą Lamashą pasiųsti jų 
karalystėn.'

Ir dabar 
viršininkai turi “trobe- 

nekurios paskolos yra ne- lio” su tuo namu: turi “ko- 
saugios.

Kuomet “Vienybė” sako, 
kad “SLA išduodamas pa 
skolas kontroliuoja ir 
žiūri valstijos apsaugos de
partmentas,” tai mes nore- ~ V’™":” cių mažesnį

tj uei . LU'tume Paklausti: ar jis buvo fašistines _ SLA Pild.~ Tai y- mftta* laikn a1 
“Vienybės” !P^na^ painformuotas apie!

villę, Conn., ($18,000) įr 
Waterbury, Conn., (viena 
$25,000, kita . $24,000) ? 
Thompsonville SLA negalė* 
jo atgauti paskolos (nuo
šimčių užvilkta $3,852.93), 
tai pasiėmė namą. 1 Bet da
bar klausimas, kiek tas na
rnas vertas? Ar nežus Su
sivienijimo pinigų? Kaip 
pasirodo, Waterbury pasko
los yra labai nesaugios. Už

Kuomet mes, vaduodamie- 
si SLA finansiniu raportu 
New Yorko apdrdudos de
partments už 1929 metus, 
parašėme apie tūlas ’Susivie
nijimo viršininkų duotas pą- 
skolas savo frentams (fašis
tams ir socialfašistams), tais 
fašistinė “Vienybė” deL to | 
labai sujudo. v achvmco ( . ,ni

No. 83 parašyta editorialas 
po antgalviu “Šmeižikai ir 
Melagiai.”

Ir tas fašistinis lapas šau
kia, būk mes “falsifikuoja
me” ii* “iškraipome” faktus.

Ar tai iškraipymas faktų, 
kuomet mes paskelbėm, 'kad 
SLA fašistiniai viršininkai 
įapkainuoja “Vienybės” nuo
savybę, žemę ir namą, iki 
$55,000, j) iftiesto taksų (mo-

lektuoti randas iki tokiam 
laikui, kuomet narna bus z v-
galima parduoti bę nuosto
liu.” O kada bus galima tai

P11" padaryti?
Ir štai ką apie tai sako; v.1

. Sugrįžę amerikonai iš- So
vietų Sąjungos sako, kad ten 
kyšių ėmimas jau baigiamas 
naikinti.

Bet už tai Amerikoj valdiš
kose įstaigose kyšių ėmimas 
vis didėja ir didėja... M*

Ir toliaus tas biuras savo'

KARO PRIRENGIMO VALDŽIA
Prezidento Hooverio valdžia Washingtone sparčiai darosi ka- ’tik iki'$28,000? Mes paskel- 

ro priruošimo valdžia delei naujų kolonijų užgrobimo naudai })ėm tikrus faktus; “Vieny-1 
Amerikos bankininkų ir trustų; valdžia prirengimo skerdynės sak0 RacĮ “mokesčiu 
pueš Sovietų Respubliką ir tuo pačiu kartu pelnagrobių me- b-lirn 
clfanizmas primygimui darbininkų klases prie žemes pačiose rinkos vertybė” Bet 
Jungtinėse Valstijose. in / J .

►Londono “nusiginklavimo” konferencija, sušaukta Hooverio ir 1J}es nemanome, kad mokes- 
“socialisto” Anglijos ministerio pirmininko MacDonaldo, buvo ,C1U _ bliu as .galėtų peipus 
tiktai sueiga, kur imperialistai bandė nustatyt sąlygas ateinan- mažiau apkainuoti tą nuosa- 
či|m karui,—panašiai, kaip kumštininkų manadžeriai ir pro- įvybę, negu rinkos vertybė, 
moteriai nustato sąlygas boksininkams pirma, negu suleidžia,Taigi, SLA viršininkai, sko-

i muštynes. Toj konferencijoj buvo derimasi ir lygsta-Jindami paskolas, turėtų 
Inasi, kiek kur! šalis gali turėt karo laivų, kokio dydžio ka-1 daugiau kreipti domes į tai, 

bus tie laivai ginkluoti ir tt. Bet abelnasai tų derybų kįek paįį valdžia tą nuosa- 
vaisiuseyra toks, jog kiekviena didžioji imperialistinė šalis iš- !Vybę apkainuoja, o ne kiek 

■^leis ginklavimuisi po kelis šimtus milionų (net iki bilionui) do- i^g nuosavybes savininkai 
lęriVdaugiau per metus, negu pirma. '

Jungtinės Valstijos be Londono “nusiginklavimo” sutarties 
paskutiniais metais pasiskyrė $2,800,000,000 kariškiems reika
lams;'© sulig sutarties sąlygų prideda dar bilioną dolerių nau
jiems karo laivams ir povandeninėms valtims (subrriarinaipš). 
Astuoniems gi milionams bedarbių nei vieno cento paramos iš- 
valstybės iždo. 4 '• 1 '■> • ' , p ;

kesčių) biuras apkainuoja a|ų į paskolas nuošimčiui
■nu iv; (toonnn? . 1 . _ ___ _ _  v

BIZNIO TAISYMAS DARBININKŲ LĖŠOMIS
Kapitalizmas klimpsta vis gilyn į krizį. Fabrikantai ir kiti 

šaudytojai stengiasi, todėl, savo biznį pataisyti per sunkinamą 
darbininkų išnaudojimą; paleidinėja kaskart didesnį dirbančių
jų, skaičių, o. paliktuosius priverčia dvigubai-trigubai dirbti už 

“ apjkramtytą darbo mokesnį. Nei vienam darbininkui nėra dar
bai užtikrintas; ypač senesni darbininkai, nuo 40 iki 45 metų 
amžiaus, nežiūrint, kaip ilgai ir ištikimai būtų samdytojams 
tarnavę, šluojami į visuomeninių atmatų krūvą. Nesvietiška 
paskuba taip nudėvi ir išeikvoja spėkas darbininkams^ kad ir 
drūčiausieji lieka trumpu laiku “negana spartūs,” nebetinkami 
ksį>italistiniams ryklėms.

Uždarbiai kapojami darbininkams, kaip dar niekad pirmiau. 
Flint, Mich., automobilių darbininkams nukirto darbo mokesnį 
pusiau; daugelyj vietų numuša uždarbį 33 nuošimčiais; įvairiose 
šilkų audyklose Pennsylvanijos valstijoj keletas savaičių atgal 
bc^ai išreiškė pasiryžimą apkapot uždarbį 10 nuošimčių; da
bar National Cash Register Kompanija nukerta darbininkams 
po dešimtuką nuo kiekvieno dolerio; bet ir tai dar ne galas 
tapie pašėlusiame siurbėlių vajuje prieš darbo žmogaus duoną
<įtttBką.

POLITINIS TERORAS PRIEŠ KOVOTOJUS c
prauge su kapitalistų užpuolimais ant darbo mokesnio eina 

ir^įkaiįę politiniai užpuolimai iš pusės samdytojų ir fašistėjan- 
čiqs jų valdžios. New Yorke trims metams įkalinti drg. Foster, 
Mfnor, Amter ir Raymond, kaipo delegatai kovo 6 d. bedarbių 
demonstracijos; “socialistų” valdomoj M ii waukeej šešiems mė- 
neiiams.jtesjųstjkalėjiman drg. Fisher ir kiti darbininkų kb- 
vo|ojai; Atlantoj, Ga., mirties byla užvesta prieš Powersa, 
Cttrrą ir penkis kitus darbininkų organizatorius; .Californijoj 
Inipeilal. Vallėy daržų darbininkų devyni ’ organizatoriai nu- 
snįerktf, deįetkAms.' metų kalėjimai!, ir tt., ir tt.

Fašistinė 'banga prieš kovojančius darbininkus, pagalinus, 
įstojo f'Wąują laipsnį—perėjo prie tiesioginio darbininkų žudy
mo. Taip liko nugalabinti New Yorke komunistai Levy ir Gon- 
zafez, Chicago j — Weizenberg. O kongresinė Fishės komisija 
užvedė .prieš komunistus “tyrinėjimus,” kurių tikslas yra' pri
ruošti dirvą kuo žiauriausiems naujiems įstatymams delei fa- 
ši$iinės medžioklės prieš kiekvieną klasiniai sąmoningą dar- 
biiiinką, delei ateivių' kovotojui deportavimo ir delei įvairių ki
tų .'priespaudos žygių prieš visą darbininkų judėjimą.

D4RBININKŲ ATSAKYMAS
Koks, turi būti darbininkų atsakymas į tuos priespaudos žings

nius ir planus?—Organizuotis karingai kovai, dėtis į Komunis- 
tųJPartiją ir Darbo Unijų Vienybės Lygą; organizuoti darbinin- 
kųtapsigynimo būrius; prieš atakas iš kapitalistų pusės atsaky- 

-ti ^rontr-atakomis jš darbininkų pusės—prieš išnaudotojus, prieš 
L’ /vadžios caristinius žygius ir prieš kapitalizmo agentus “socialis- 

ir pardavikus vadus Amerikos Darbo Federacijos, šitai
Į-" . daibininkų kontr-atakai prieš visus mūsų klasės nevidonus turi 

ypač panaudota’Pirmoji Rugpjūčio, Tarptautine Dipna prieš
’Imperializmą, -prieš karą'ir ęž darbininkų reikalus apskritai. ____ o„..____

' Tai ęlįcnai. darbininkai turi būt. telkiami, buriami,-organizuo-1demonstracijų vietas!

a*

Amerika iki šidl buvo atsi
likus nud caristinės Rusijos 
tuo, kad neturėjo specialus po 
litinės, ’policijos—šnipų. Tei
sybė, turi bonibistus, kurie pa
tys p'adteda bombas ir patys 
jas suranda, bet iš to didelės 1 
riaudos riėturėjo. Dabar jau 
reikalaujama įsteigti’ ir specia- 
lę ’politinę policiją. Tuomet 
jau pasiliks ‘tik carą ant‘sosto 
užtupdyti. ! . 1 • ' b*

Švenčioniškis.

patriotams jbę atodairos, pa- , 
vyzdžiui, $20,000.00 . Mako- 
veckui iš Thompsonville, 
Conn., ir P. Deveniui įš Wa-Į 
terbury, Conn., net ant $50,-j 
000.00. Nuosavybės nebuvo, 
paskolų vertos, ir atrodo, kad 
Makovecko reikale SLA turės 
apie desėtką tūkstančių dole
rių nuostolių. Su Deveniu 
dar blbgiau. Duota viena pa
skola $25,000.00, neva pir
mas mortgičius, ant visai ma
žos vertės namuko.

Algų nukapojimas,’’ kartu 
su atleidimu darbininkų gele
žies, plienb, 1 ’a’Utomdbilių, 
tekstilės ir kitose pramonėse, 
sudarė tokią padėtį; kad1 
darbiai dirbtuvių darbininkų 
dabar yra arti 20 nuošimčių 

. mažesni, negu buvo pereitais 
metais.
Aišku, kad ' sumažėjus 

darbininkų įplaukoms ant 
30 nuošimčių turi sumažėti 

m . . . i n • - ir jų pirkimo pajėga; milio-
Tai. taipi kalba vienas ls:naį žmonįu nebegali tiek 

tus, kad SLA nariai matytų, fašistinių Susivienijimo val-ireikalingų ‘ daiktų . pil.kti) 
kaip ir kokias paskolas fa- j donų, stovio, Skundų ii A jie pirkdavo metai lai— 

. Tuo būdu krizis 
dar labiau didėja; dar dides-

viso nesumokėta $5,255.17.
“Laisvė” iškėlė tuos fak-

ĮDOMUMAI

šistiniai SLA valdonai/yra P^įacijų Komisijos narys. ^O'atgap

nis f paralyžius apima kapi- 
SLA <1S"'taliįStįnę sistemą.

i Kokia darbininkams išei
tis?

Darbininkai nesulauks iš

Žmogaus Elektra
Jau ir seniau buvo nuomo

nių, kad žmoguje slepiasi kaž
kokia jėga “gyvoji .elektra,” . 
“gyvasis žmogaus magnetiz- < 
mas.” Bet buvo ir atvirkščių 
nuomonių, girdi visa tai—tuš
čias prasimanymas. Tačiau 
dabartiniu laiku naujieji mok
slai apie žmogaus elektromag
netines jėgas, apie neregimuo-

davę savo frentams, Tai ‘Kaip tą kalbą galima sude- 
yra skaudus smūgis ne tik pinti su 
fašistinei ‘'■Vienybei”, bet ir bes” pasakymu:
visai fašistų ir socialfasis- duodamas paskėlas kontro-1 
tų klikai, kuri turi susisu- Hūoja ir prižiūri valstijos 

'apsaugos departmentas”?
Taigi, kuomet mes kalba- 

me apie tas paskolas, t 1 
mes kalbame faktais.; Ir tie

kus lizdą Susivienijime.
Fašistinė 'SLA taryba da,- 

vė $18,000 savo frentui J*
savininkai 

ją apkainuoja sulig tuolai
kinės “rinkos vertybes.” i

SLA finansinis raportas 
apdraudos departmeųtui už 
1929 metuswrodo, kad už 
tuos metus “Vienybe” yra 
nesumokėjus nuošimčių 
$840. Taipgi mes, morgi- 
čiaus rekordais vaduoda- 
*miesi, paminėjome, kad re
kordai parodo, jog paskola 
turėjo būt Susivienijimui 
sugrąžinta šiemet, birželio 
mėnesį, 6 rekordai neparo
do, kad mortgičius būtų at
naujintas. " Ir del tų iškeltų 
faktų “Vienybė” labai ant 
“Laisvės” siunta ir šaukia:

I

Pavyzdžiui, jie tvirtina, kad 
“Vienybės” mortgičius nėra 
atnaujintas, ir kad nesumo
kėti nuošimčiai, kas yra gry
nas melas.

Mes kalbame ne iš piršto 
išlaužtais faktais, bet .ya- 
duodamiesi pačiu SLA Pjld. 
Tarybos finansiniu rapor
tu ir valdžios rekordais, 
ir mes manome, kad tie do
kumentai nėra grynas me
las. !

Mulkinimui SLA narių, 
“Vienybė” štai kaip “argu
mentuoja”:

SLA. išduodamas paskolas 
kontroliuoja ir prižiūri vals
tijos apsaugos departmentas. 
Del to Susivienijimas nerei
kalauja bolševikų talkos; ‘jo- 
turtui aps'aug'oVi nuo blogų j 
'paskolų. šis 'departmentas' 
turi gana kompetencijos ir 
nuoširdumo tą atlikti. 1 .
Ir mes žinome ir 'ta pati 

“Vienybė” labai gerai žino, 
kad valstijos apsaugos de
partmentas detališkai nety
rinėja išduodamas paskolas: 
daugiausia pasitiki tam, kas 
sužymėta raporte. Aišku,' 
kad valstijos apsaugos de-1

jami ir mobilizuojami,, su obąlsiais: Organizūokitėš ir ,streiku©-; 
kite'prieš uždavbią, kapojimus! Nei vieųo cento ginkląvimuįsi; 
visi ištekliai—bedarbių/šelpimui! Apdraudos į pensijos visiems 
bedarbiams, sužeistiesiems, ligotiems ir rusenusiems darbo žmo
nėms! Paliuosuot visus mūsų klasės "kovos kalinius. Steigti 
komitetus prieš karą visuose fabrikuose, dirbtuvėse 
lose! Susiorganizavus

( iį. • ‘ ,

' . • . > ■ I ■ '■

tai'kapitalistų jokių 'pagerini- sius spindulius,kaip tik ir pa-
T.4-- i ' , . /zrn 1I1VS KttlUUinV Actl^LcllS. ' Al blC
Makoveckui (Thompson-faktai labai skaudūs 
ville, Conn.), kaipo paskolą “Vienybei 
ant namo. SLA viršininkai ' • - - -
L nnh0S/Vybę' Ji&inaV<? rimčiL'SytT^osTd^ 
M5,000 (zeme.i $10,000, isteriškai šaukia:
mas $o5,000). '. Ar ištiktųjų,«§ffieižikai ir meiagiai.” 
ta nuosavybe tiek verta?jNfeko kito fašistaį negali 
Mes tos nuosavybes tikros T j į 
vertės dar' nepatyrėme, ^bet’ ■ jr A y > ■!■< .. 
faktai rodo, k'ad ta nuosū- < ■ % .

” Už tai tas fa
šistinis lapas, negalėdamas

vybė nėra tiek verta. Ko- Algos Nukapojamos.
Bedarbė—Ką Daryti?

Nelabai senai prezidentas 
Hooveris sušaukė į Wash-

tvirtina senąsias asmens mag-'. 
netizmo mokslo šalininkų pa
žiūras. t ■ • - i

Jie sako, kad žmogus nėra . 
paprastas medžiagos gabalas, 
bet kad jame glūdi įvairiausių, 
galių, kurios dabartiniu laiku 
norima išaiškinti. Visos tos 
jėgos yra įvairiai, ’vadinamos. * 
Viepi tas jėgasi vadina “žmor: 
gaus'; .magnetizmu,” kiti Vodpj. 
spinduliavimu” ir t. t.

Vienas žymus mokslininkas 
dr. ,Karolis Reichenbaehas to
kias gyvybės ’ srioves vadina 
odų. Odo švitėjimas, spindu
liavimas galima, tam tikrais 
prietaisais pamatyti. Odo 
spindėjimas pasirodo sipnai ži
bančiu rūku. Dr. Baraducas 
su savo aparatu, vadinamu 
biometru, ir-kitas mokslininkas 
dr. Joires su stenometru kiek
vienu momentu gali parodyti 
odo spinduliavimą. Be to, 
tuos spindulius parodoma ir

mų. Jie1 tūri tuojaus orga
nizuotis į kovojančias dar
bininkų organizacijas. Jie 
turi organizuotis į revoliu
cines darbo unijas po Darbo 
Unijų Vienybės Lygos va
dovybe; Bedarbiai turi or
ganizuotis į bedarbių tary
bas po Komunistų Partijos 
vadovybe.
darbininkai galės kovoti už 
sutrumpinimą darbo valan
dų, už apdraudą bedarbiam. 
Susiorganizavę darbininkai 
į kovojančias organizacijas 
po Komunistų Partijos va
dovybe bus ta spėka, kuri 
sunaikins kapitalistinę siste
mą dr įsteigs darbininkišką 
tvarką.

Susiorganizavę

del? štai faktai. “Tėvy
nėj” balandžio;z18 d. laidoj 
Makovecko paskolos klausi
mu štai kas sakoma (apie 
PŲd. Tarybos posėdį):

SLA sekretorė, P. Jurgeliū- 
tė, išduoda raportą iš jos at
silankymo į Thompsonville ir 
Ilartford, Conn., ; 
vid avimo J. Makovecko pas- kad išdirbti plarius, kaip 
kolos ant pirmo ’mortgičio. “palengvinti” ek O n o m i n į 
Kadangi J. Makoveckas ne- kr:zį „
mokėjo nuošimčių už paskolą . \ 
nuo 26 d. rugsėjo, 1926 m., I Delei svieto akių kapita- _____
i<; visos pastangos iškolektą- Ustai prezidentui pareiškė, virto'nepklsYdotu“kūnu'“kurio: nime. 
vimui nuošimčių pasiliko be ’ • 1 1 • - - -- - ....... 1 •
pasekmių, tad pereitame pild. 
tarybos suvažiavime buvo nu
tarta imti galutinus !ir lega
lius žingsnius atgavimui pa
skolos. Sekretorė raportuo
ja, kad nuvykus į Thompson
ville, Conn., pirmiausia pasi
matė su J. Makoveckų, šu-( 
teikdama jam paskutinę pro
gą 'atsiteisti, tačiaus p. Ma-

lingtojią į konferenciją ' fa-
brikantų ir bankierių atsto
vus (stambius kapitalistus) 

j ir reakcinius Amerikos 
reikale lik-'Darbo Federacijos vadus,

ii a ) i vilos spiriu u nūs pdrouoiria n
< /YDvM (Paprasta fotografijos plokšte-

. --------- ' <Odo spinduliavimas turi di-
Tėvynės Mylėtojų Draugija! dėlės reikšmės žmogaus gyve- 

‘ . Visi mokslininkai, ku-
kad jie nenukaposią darbi- įsikibę vis dar laikosi keli tau-jrię užsiima odo tyrinėjimu, 
ninkams algų, O prie to dar tininkai ir nežino nei ką da-1 tvirtina, kad jo (odo) veiki- 
dpsijv nfjstflno'fts nlpsti- dar- ryti. Birželio 18 ir 19 d. to mas turi didelę svarbą žmo

gaus organizmui ir sveikatai.
Profesorius Charpentier iš

tyrė tuos spindulius moksliš- . 
kai. Jis sako, kąd kiekviena.

dėsią pastangas plėsti dar- "ryti, 
bus, kad surriažinti bedarbę. 
Gi Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green pa
reiškė, jog jis užtikrina, 
kad y federacijos kontroliuo
jamos unijos nereikalaus al-p. VAU v , V «

koveckui atsisakius tai pada-, gų pakėlimo; streikų niekur 
.rytį kreiptasi i.prie advokato 
ir užvesta legaliai žingsniai 
paskolos^ likvidavimui. Teis
mas “foreclosure” reikale į- 
vyko 24 įd.. sąusio, ldSO m.,' 
IlarffdiM, Ųonių, Makd- 
vecktįi ’ nestojus teisman Mr 
nežitriiokėjuš į paskolos, - nuo
šimčių, etc<$umoje .$22^554.- 
94, su'21/1. yąsario, 1930 m., 
J. Makovecko' namas teismo 
pripažintas SLA nuosavybe įr 
nuo minėtos dienos pereiha’ į 
SLA rankas. Akyvaizdoje 
viršminėtos. 'padėties, nutarta 
igąlioti atatinkamą ypatą pri
žiūrėti namą ir kolektuoti 
randas iki tokiam laikui, kuo
met namą bus galima par
duoti be nuostolių.

neskelbs^ j j Jį
Federacija, tarnaudama 

kapitalistams, niekur neiš-
/‘Tėvynės” redakcija kroko- 

diliaus ašaromis verkia, kad 
štate reikalavimo'pakelti ai- kompozitorius M. Petrauskas, 
gas- darbininkams. Bet ka-> Jturis darbavosi del lietuvių la- 
pitalištai savo prižado he'pil-;bo Amerikoj, jsvaz.avo Lietu- 
■do-visoj saly, visose pramoki ^iirusiy‘protu...

_ _ • Bet ta pati “Tėvynė” nei
Washingtone’ blofino puse lūpų neprisimena, kad ir 

apie palaikyma tų pačiu ai* Ji prisidėjo prie M. Petrausko 
gų, ‘kad1 sumuikinti ‘darbi- apleidimo ir .kuomet jis buvo 
ninkus, kad sulaikyti 'juos a.tsilank?s i <a> v>s‘
nuo rehgimosi prie .kovos duoti laiškų parašymui, 
prieš algų iiukapojimą. [Taipgi nieko nepasako, kad tie 

Dayton, Ohio,' National patys “gerieji” tautininkai, no- 
Cash Register kompanija rėdami išsigelbėti nuojVL Pe-

O dabar jau: apgai- 
lieja krokodiliaus

nėse eina- algų nukapojimas. 
Jie

visiems marguoti į Pirmosios
ir kasyk- 
Rugpjūčio

pereitą pirmadienį pranešė, ,•
kad visiems savo, darbinin
kams t ji nukapoja algas ant 
10 nuošimčių. Algų nukapo- 
jimas paliečia 6,000 darbi- 
ninku; \ . ų

„Įvairiose kitose didelėse ir 
mažoše dirbtuvėse eina ūl- 
gų nukapojimas.

’ Agrikultūros Department

nepalaidoto kūno įvyko neva 
“konvencija” ir joje dalyvavo 
penkių kuopelių delegatai. 

Svarbiausias “konvencijoj” 
buvo klausimas, kaip atgai-'gyvo, kūno dalelė leidžia šiuos 
vinti tą lavoną. ‘spindulius. Maskvos prof.

Vargšai tautininkėliai neži-1 Naum? Kotik puraęlę,, kad. tokių 
no nei to, kad prąšvinkusį kū-' spindulių (^augiaųsiA išeina iš 
'nąį niekas neatgaivins. I galyoą ipjis , jyps payądino

“gaidos' spjnduliaįs.” .* ; (
Iš tikrųjų, dabartinė medici

na ir, biologija, kuri turi,daug 
reikalo • su gyvybe, yra paste
bėjusi,' kad kiekviena žmogaus 
organizmo dalęlė, turi elekt
ros srioviųį Paėmus; atskilą 
gyvą raumenį ir prįjungus,vie
ną vięląj prie raumens žaizdos, 
o kitą galą prie raumens' pa
viršiaus, lengvai galėsime tam 
tikrais prietaisais įsitikinti, 
kad elektros srove bėgs. Ka
dangi, pas žmogų ’daug raume
nų,! tai sriovė gali ■ būti gana 
stipri.; \ .

! Ir pasirodo juo žmogus tvir
tesnės valios, drąsesnis, tuo. jis 
yra galingesnis ir elektros srio^ 
vių kiekis, jame yra. didesnis,/

MIŠKAI DEGA ’ .
SAN FRANCISCO,— Ra

miojo Vandenyno pakraš
čiuose daugelyj vietų ilgai 
liepsnojo miškai, Pastaruo
ju laiku, taisiaus, ^tikimasi, 
kad bus galima- gaisrą jįu-. 
valdyti/

Lietuvon 
lestauja, 
ašaras*.. .

. Kol M. Petrauskas dirbo a-! 
belnai.del dailės ir nesišalino 
nuo darbininkų, tai’; kalėjo ne
blogą pragyvenimą padaryti. 
Bet kada galutinai atsisėdo į 
tautinį vežimuką,' thi 'įsidūrė 
be cento ir tautininkai privers-
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PROGRESYVIAI SLA NARIAI 
CONN. VALSTIJOJ NUTARĖ 

NEPASIDUOTI FAŠISTAM

MONTREAL, KANADA
Darbavietėse

(Quick

užsiimame
pardavimu

Real Estate License 
C-2728.

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, . ku
riems mes 

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

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

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius (Quick 
Lunch).

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

ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS

sugy-

69 So. Park St.

PHONE 
Stagg 8342

sako 
ir su

įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalbomis ir ki
tiems pasilinksmi
nimo vakarams.
Lutvinas yra pla
čiai žinomas Elr?&- 
betho ir apielinkės 
miestų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me k r p i p t i s pas 
mus.

tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Strėet
(Williamsburg Bridge Plaza)

• BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Puslapis Trečias
. , . » - - A • i ••

jas.Mat, viskas paremta pelnu, 
o rinkų nėra, tai verčiau pra
monę sulaikyti. Kažin, ar il
gai taip bus? Ar kartais dar
bininkai nenašiuos to pelno 
pamišimo.

Kova Aštrėja

Kažkaip netikėtai patekau į 
Montrealą, tą Kanados did
miestį, kurio išvaizda vietomis 
nebloga, bet apie tai tegul ra
šo, kas suinteresuoti.

Pasidairęs po 
nieko geresnio nepastebėjau, . .. - .
kaip kad kituose miestuose; daugiau pasireiškia kovmges- 
dar blogiau. Darbai pardavi-! P rancūzai, kurie sekda- 
nėjami, algos kapojamos, be-:vo įsitvėrę į kunigo skverną, 
darbių pilnos gatvės ir darbo! Padėjo nebeklausyti. Matyti 

Iš visko matyti, kad'^ to, kad nuo 1 gegužės iki 
25 birželio įstojo į Komunistų 
Partiją vien tik francūzų 200. 
Po dabartiniam policijos puo
limui ant Komunistų Partijos 
ofiso, dar daugiau narių stoja 

v i Komunistų Partiją, tuo pa-
i apkalbėti geguži-1 “sorok sorokov,” o Montreale Į i’eikšdami protestą. Policijos 
delegatujraportai,; bažnyčios, tur būt, pralenkė ir Į viršininkas viešai pasisakęs, ( 

L-.---------------------------------- , nes'ryte I kad kol mes turim jėgų, ' tol > D. L. D. ir
mes elgiamės, kaip norim, narius su 
nors .ir įstatymo nesą, tačiaus kaip ir ką 
jis esąs įstatymas ir valia. Jo darbininkų 
didybė ir už Plechavičių man- mui iš po 

: vergijos.
kovosi Tik sukrust reik, o viskas 

apsnū- jgalima, nes kaip tik ką mont- 
dimas ir trūkčiojimas iš lietu- į realiečiai su pasiaukojimu dir- 
vių pusės. Jeigu katras ir at-^ba, viską padaro, 
lieka kokį darbelį, tai labiau
siai trokšta pagyrimo, o jei 
jau kas daroma, tai tartum ____ . ........ (
kokio atskiro asmens naudai, riai priskaito po lygų skaičių 
Geriau praleisti laikas kur bažnyčių, karčiamų ir paleis-Į 
nors prie išlepusių panų arba tuvystės namų. Taigi, taigi

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

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

alaus, negu lavintis pačiam 
arba atlikti koks darbelis.

Nusiskundžia, kad nėra mo
kytų vadų, bet kartais tie va
dai: gali kažin kur nuvesti.

Ar neverta sąmoningesnius 
narius pasekti? Mūsų klasė 

j pati vadus auklėja ir patys
Nuo' kovo 6 d. ir gegužinių i per save auklėjasi. Idėjos kil- 

Inumas duoda progos daugybei 
pasiaukoti darbininkų klasei, 
o pasiaukojusius sąmoningus 
narius mes ir išsirenkam sau 
už vadus. Todėl nėra reikalo, 
bėdoti vadų, auklėkime patys 
iš savųjų.

Kad Montrealo draugai ma
žai voilįia, matos iš to, kad 
dar dvasiškas tėvas mažai 
bliauna ant mūsų. Jeigu kur 
veikiame, ar nedarome klaidų, 
ir ai' mūsų darbas eina savo 

į ve ž ė m i s—a p s i ž iū r ė k i m e.
Supažindinkime visus A. L. 

C. D. A. D. kuopų 
mūsų uždaviniais, 
mes turime veikti 
klasės paliuosavi-

darbavietes demonstracijų kova paaštrėjo, 
darbininkai vis daugiau ir

mieste yra darbininkų

Tų bažnyčių—gal dar

biurai.
šiame
klasė išnaudojama visapusiš
kai.
daugiau, negu prie caro buvo 
Maskvoje cerkvių. Maskvoje 

yra cerkvių

Waterbury, 12 d. liepos, bu
vo konferencija progresyvių 
S. L. A. narių. Joje buvo dik- 
tas būrys narių ir plačiai ap
kalbėjus buvusio seimo ir ge- 
gužininkų fašistų elgesį, priei
ta prie išvados, kad kova su 
tais uzurpatoriais, norima ar 
ne, bet tur būt vedama, nes 
kitaip Į trumpą laiką paliktu- 
mę beteisiais nariais, nors tų 
teisių nariai ir dabar jau veik 
neturime. Kuopose, kur tik 
fašistų kontrolė, progresy- 

r viams ne tik uždaromos bur-
• nos, neleidžiama kalbėti, bet I sakydavo, kad 

nebuvo leista apkalbėti geguži- į “sorok sorokov, 
ninku seimo <’ 
kurie perdėm dvokė fašizmu, j pirmykštę Maskvą;

Narių teisės mindžiojamos,! sekmadieniais nepamiegosi, 
nariai, net ligoniai, nėra ap-^kaip pradeda varpais barškin- 
rūpinami ir net tylėjimu išme-.ti, nes triukšmas visame mies
tam! iš organizacijos, taip jau te pasidaro dar didesnis, negu 
atsitiko New Britaine su vienu j “boiler šapose.” 
sergančiu, V. Masioniu. Kitam 
išmainė kokis tai buvęs biznie
rius, geras tautietis, suvirš me
tai laiko parėjusį iš S. L. A. 
čekį. ()et pinigus nepriduoda, 
o ligonis džiovos name, ap
skuręs, be apsiavimo, laukia 
atgavimo pinigų, idant gavus 
sau įsigyt nors avalines.

Kadangi iš gegužininkų pa
skelbtų tarimų “Tėvynėje” 
matyti, jog jie užsimojo abiem 
rankom skaldyt S. L. A., tad 

" mes, tą viską matydami, nie
kaip negalime laukti tokios 
padėties, turime griebtis už 
smarkiausios kovos prieš jų tą 
bjaurų užsimojimą antį progre
syvių ir visų narių teisių ir ki
tų privilegijų atgavimo. Jų 
tasai gyrimasis apie virš mi- 
lioną dolerių turėjimą centro 
ižde irgi netvirtas, nes daug 
pinigų paskolinta neužtikrin
tai, ir patys gegužininkų dele
gatai, kaip kuriose kuopose," 
pripažino, kad kai kurios pa
skolos gali žlugti. O jeigu 
jau kur jie prisipažįsta, tai 
reikia, be jokio abejojimo, tam 
tikėti. Vienok mes į tuos mi- 

‘ lionus ir nemanome kreipti 
" daug domės. Nedaug kreipia

me nei į teisminius kovos bū
dus. Kuomet mes pasileisime 
į darbą, be jokių teismų daug 
daugiau laimėsime, nes pro-

• gresyvių pusėje teisybė visu 
frontu, pas gegužininkus dau
giau nieko neliko. Nei-jie tu
ri rimto pamato 'mum įrodyt, 
jog mes kada nors būtume pa-1 
sielgę blogai, nunešę kam pi
nigus, ar ką nors nuskriaudę.- 
Gegužininkų fašistų Mikalaus
kas, kiek jau žinoma, suban
krutavęs, vargu galės atsiteis
ti ne tik su kuopa, kurioj buvo 
iždininku,, bet gal dings ir IV 
Apskričio pinigai, sumoje apie 
$1,100. Taip bent vienas iš 
kasos globėjų sakė viename Į 
kuopos susirinkime, kad tiek 
buvę pinigų, bet kaip dabar 
stovi, nei pats globėjas neži
nąs, o 
kui!

Pas 
galais 
kie galai. Kuomet mes, teisy
bės jieškanti nariai, pradėsime 
daug daugiau veikti, visiems 
nariams aiškinti tuos blėdingus 
darbus, kuriuos fašistai ‘ sau 
išsikepė, tai mes laimėsime, su 
mumis nariai eis, o jiems pa
liks tas, ką jie nuo senai sau 
prisirengė. Lai fašistai nema
no, kad visi S. L. A. nariai ty
lės sudėję rankas ir lauks iki 
bus paskutinės nariams teisės 
atimtos, iki paliks iš S. L. A. 
išblaškyti. To jau nebus.

Kad pradėtąją kovą tęsti vi
su smarkumu su uzurpatoriais, 
tai nariai ir šiaip geros valios 
lietuviai sudėjo $20.25.

J. Gudaitis $5; V. J. Valai
tis $2; po $1: B. Vaitkevičie
nė/ P. Giraitis, J. J. Mockai- 
tis, P. Bokas, E. Savickienė, J. 
Šuopys, J. Strižauskas, V. 
Staugaitis, J. Kazlauskas ir 
V. Visockis; po 50c: J. Kaz
lauskienė, E. Mureikienė, O. 
Vilkaitė, J. žemaitis ir A. Kli
mas. 
S.L.A. Darbininkų Komitetas.

Prancūzai, kurie sekda-

toš trys' broliškos įstaigos tarp
sta, bet ar ilgai dar taip bus?

žinoma, dabar jos visos at
lieka vienodą darbą: bažny
čia ir karčiama užnuodija 
protą, o pinigais dalijasi visos 
trys solidariai, tai bent 
venimas!

Lietuviškos davatkos 
pasignaibyti' esą galima 
svetimais^vyrais, bet “spavie- 
din,” tai būtinai reikią eiti!

Pastabos 1

Mačiau gražias pastabas 
tam “šelmiui Tabokini” kurios 
itin savo vietoj, tik ką buvau 
besirengiąs ir aš tą pasakyti, 
bet pasivėlinau—gaila. “Bal^. 
sas” vis smagiau ir smagiau 
pradeda plakti mus, ameriko
nus, bet kartais tos rykštės vi

ešai bereikalingos.
Draugiškai,

i ; Paulius St.

dresnis.
Dirbtuvės daugumoj sustoję, I šalia paaštrėjusios 

arba kurios ir dirba po kiek, jgreta eina didžiausias 
tai darbininkai naudojami vi- ” ' 1 v’ ”----
sapusiškai.

Susipažinau su keliais drau
gais, kurie apvedė mane po 
visokias dirbtuves. Iš visų 
dirbtuvių lieka bendras įspū
dis, kad 
pramonė žada pakratyti ko-

Trys Įstaigos

Montreale kai kurie juokda-

žydėjusi šio miesto

JūS
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

į DRS. SCHONGER & STENGER 1
, , OPTOMETRAI

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

A. LUTVINAS
£3= UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

J

Valstybes Vyre tai Permatymas
A. LUTVINAS

Elizabeth, N, J.
Tel.: Trinity 1045

phnflt

gana artimas Mikalaus-

s.

lIGGtn a H YERS TOBACCO C0.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVŲ” ^ELIZABETH, N. J 
Figens, 221 Second St. 
Mickus, 278 Second St. 
pas Staffer!.

gnainiu automobiliu; dalinas į tris dalis: 
1 Mccharrtzmas. Kaip sustatyti 

kaip surasti sugėdintuskajp 
statyti. Tas viskas mokinama k 
dento praktiškai, po priežiūra

2. Elektra ir Magnetūmas. Tai 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Mof»>
r i u. r J j .r,;
Pabaigę musų mokyklos kursą, turite Pįmff 

progą pasinaudoti vienu iš dvieju amato— 
mechaniko atba šoferio. GartHttffrJame, 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietovi|k 
kai. ir angliškai. Kiina prieinama vtaMtt*.

Mokytojum yra Žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. At&- 
kito apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedčld. nUO 10 iki 2 P.M.

• NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue , Kampas 14th Street

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAU, kaip apsieiti su ........................................ '

New York, N. T.

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTOJAS.

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell —_____________ Oregon 6186
Keystone ____________  Main 1417

fašistus visais šonais ir 
suirimai, melai ir kito-

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

Įsteigta
26 metai

SEKIT LINDBERG

Numatymas — būtina ypatybe valstybė 

vyre, o taipo pąt ir cigarety; gamyboje. , 
ŽINOJIMAS, KO RŪKYTOJAI NORI —i 

pilniausias jiems to suteikimas—štai kur svei 
kas pamatas, ant kurio j pastatytas Chester 
field’s populiariškumas.

GERI TABAKAI, akuratnai( sumaišyti—ei
garėtai geros perdėnynės kokybės ir patenki
nančio skonio; nieko tad ner/i stebėtino, jog 
kasdieną matai vis daugiau ir daugiau rūkyto
ją pereinant nuo kitą prie šio mitraus sublen- 
dimo augštos rūšies tabaku... delei švelnumo 
ir geresnio skonio. ,

M ES išreiškiame, kaipo 
tikrą savo įsitikinimą, jog 
tabakai, naudojami Ches
terfield cigaretuose yra 
puikesnes rūšies, todėl ir 
geresnio skonio, negu bile 
kuriuose kituose cigare
tuose už tą pačią kainą.

LIGGETT & MYERS 
TOBACCO CO.

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 
išmokins, Jus būti autorųobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inzmų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba ?60-*100 j savaitę. Leidimai ui
ti krinti. Už dyką sujicškome darbą savo studentams. Klasės dieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedėliomis nūo 10-12. Kata
logas uždyką.

Chesterfield
SERGANTI VYRAI IR MOTERYS

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
Kreipkitės j DR. ZINS, j'eigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir MėŠlažarnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš joms 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pawkmS». Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

D R. ZINS 110EAST 16th ST.N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving H.; 

VALANDOS: 0 A. M. iki 8 P. M. NedėUoJ » A. M. Ud 4 P. M.© 1930, Liggett & Myers Tobacco Co.

1

t'

f '



BOSTONAS IR APIELINKfi
Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 

Pabėgimo: 18. Politinių Kalinių.
į y. Rašo Simonas M. Janulis,,..... ............ ....... .......

, popo duktė, nors ir senmergė, bet dar graži 
j Natalia, su kuria aš sugyvenau gana drau
gingai per visą mano tenai buvimą. O jau 
valstiečiai mane gerbė, tai ne prasčiau už 
patį popą. Aš nueidavau į jų namus ir vi
sur būdavau laukiamas svečias. Vaišino 
mane kaip tik išgalėdami ir vis vadindavo 
Aleksei Petrovič, o sutikę ant gatvės neat
būtinai nusiimdavo kepurę. Čia aš jau jo^

(Tąsa)
Aš irgi, kaipo rusas sulig paspor- 

to, taip pat jau turėjau nemažą barzdą ir 
ilgus plaukus, nes nuo dienos pabėgimo jau 
daugiau trijų mėnesių nebuvau nei karto 
skutęs, nei kirpęs, ir buvau apžėlęs, kaip 
geras kelmas. Viršininkas mane pamylė
jo, nes aš buvau geras raktines darbinin
kas, ir nelaukdamas iki man bus “pėdė”, __________________ __ __
kuri turėjo būti tik už mėnesio, davė pini-!kios policijos nebijojau ir jei kaime kokie 
gų, kad. aš nusipirkčiau geresnius drabu-|nors valdininkai būtų panorėję mane .sua- 
zius. Tame kaime buvo cerkvė ir senas ži- 
įas popas, kuris buvo atsiųstas iš: Rusijos 
į tokią prastą ir dar tyruose parapiją už 
kokį tai prasikaltimą. Pasitaikė, kad tuo- 
mi laiku numirė tos cerkvės “diačiokas”, 
tai cerkvės patarnautojas, beveik lygus 
ihūsų bažnyčių vargonininkui. “Diačiokas” 
padeda popui atlaikyti “obedniu” arba mi
šias. Tai, yra atsako, kas priguli sulig jų 
įstatymų, kaip ir vargonininkas ant vargo
nų. O kadangi cerkvėse vargonų nėra, tai 
jis atsako žodžiais arba giedodamas, ir 
šiaip patarnauja laike pamaldų, paduoda
mas popui smilkinyčią, didelę “mišių” kny
gą, ir laike “obednios” vieną kartą turi at- 
rėkti “apostolą”, paskirtą, ant tos dienos iš 
apaštalų raštų.
i Ant šermenų to cerkvės, tarno ,buvo visas 

miestukas ir, žinoma, ir aš. ir mano virši
ninkas ir daugybė iš tolimų .apįeUnkių. Po 
ątgiedojimo ir begalinių smilkįnimo, užka
sė tą senuką. Po tam . visi išsiskirstė po 
savo lindynes. Mano viršininką, ir mane 
popas užsiprašė pas save, kaip rusai, sako, a§ parvažiuosiu ant trumpo laiko, pasiim- 
“na pominki”, kur, .minėdami tą senį, mes siu. savo “pačią” ; mat sulig pasporto aš bu- 
gėrėme arbatą ir, žinoma, degtinę juk tai vau vedęs ir turėjau būk tai pačia, vardu 
būtų prastas atminimas,_ jei degtinės ne-1 Eudokija. Viršininkas man pasakė, jei-aš 
būtų.... Čia popas pradėjo bėdavoti, khd j bučiau ištarnavęs metus laiko, tai gaučiau 
jis ateinantį nedėldienį jau nebegalės į tikietą uždyką iki Nižnyi Novgorod ir at- 
“obedmos” laikyti, o kas svarbiausia, kad gal sau ir savo “šeimynai , /_ 
iš ryto nuo 8 iki 10 vai. susirenka jo mal- duos man tikietą tik antjsavo kelio iki Ir- 
dingieji parapijonai ir nebus kam skaityti kutsko, kur jau prasideda didysai .Sibiro 
“časy” arba rytmetinės maldos, nes neliko gelžkelis. Aš paačiavau ir už tai ir už 
nei vieno žmogaus nei kaime ar miestelyj, dvieju dienu jau turėjau tikietą. su mano 
kuris mokėtų skaityti “cerkovno-slovens-1 paveikslu, ant kurio aš pasirašiau savo lai
bai,” kurioje kalboje, rusai laikę visas pa- kįnę pavardę, o apačioje mano paveikslo 
Evaldas. Čia mano viršininkas tuojaus^ nu- viršininkas savo parašu ir antspauda už- 
rammo.popą, rodydamas į mane ir užtik- tikrino, kad ypata ant to paveikslo yra ne 
rindamas, kad aš moku cerkovno-sloveniš- kas kitas, kaip tikras Aleksejus Petrovič 
ką kalbą ir rašybą geriau už patį popą. Kolotuchin.
Popas iš to džiaugsmo dar daugiau degti- m 3 ................ ..................
nes ir valgių pristatė ir aš, liepiamas ma- .... . . .. .
no viršininko, turėjau sutikti nedėlioj kaip vau kaip ponas, nebijodamas, nei žandarų

• - '■ ■ ■ - ■ ..... nei . kitų .vąldinmkų. Ir dabar dar as Tebe
ik turiu tą paveikslą ir kitus dokumentus, 

pagaliaus ant užbaigos “obednios” atgie- Rūdijančius, kaip lengviai car

reštuoti, tai tikrai butų gavę į kailį nuo 
mano “parapijonų.”

Taip praėjo visa vasara. Buvau visiems 
iki vienam žinomas; vaikščiojau po kaimą 
ir miestuką su popo dukteria ir buvau vi
sų gerbiamas “dievobaimingas” pilietis.

Jau baigėsi rugsėjis ir nuo Baikalo pa
pūtė šalti vėjai. Sibiriška žiema artinosi 
su visais savo baisumais. Aš labai nieko 
neturėjau prieš tą, kad ir ant toliaus pasi
likti tenai, bet bėda buvo tame, kad mano 
pasportas jau baigėsi ir jei aš jo neatsiim- 
siu pirma laiko pasibaigimo, tai”jis pasiųs 
tą pasportą į mano “gimtinę” Niže-Gorod- 
ską, iš kur, žinoma, ateis, kad tokio paukš
čio nėra ir kad mano pasportas netikras. 
Na, žinoma, mane, tada siųs atgal į kalėji
mą ir tyrinėjimas, kas toks, iš kur ir t.t. 
Aš pasakiau viršininkui, kad aš turiu neat
būtinai važiuoti į savo “gimtinę”. ■ Jis nei 
girdėti apie tai nenorėjo ir žadėjo tuojaus 
pakelti algą. Aš jam darodinėjau, kad tu
riu važiuoti. Pagaliaus susitarėme, kad

SOUTH BOSTON, MASS.

Ką Komisija Turi Prirengusi 
del Bendro Išvažiavimo

Nedėlioj
Bendras išvažiavimas visų 

South Bostono darbininkiškų 
draugijų, kuopų ir Laisvės 
Choro bus įvairus. Tur būt 
pirmutinis toks išvažiavimas 
yra rengiamas, kuriame bus 
tiek daug žaidimų, visokių 
lenktynių, sportų ir tt.

Pasikalbėjus su komisija, 
ve ką patyriau. Laisvės Cho
ras dainuos kelias dainas; po 
o Laisvės Choro merginos taipgi 

sudainuos kelias dainas. Na, 
kad jau merginos dainuos, tai 
vyrai irgi negali pasiduoti— 
jie taipgi dainuos. Laisvės 
Choro merginos eis pirmą sy
kį persiimti su vyrais laisvie- 
čiais lošime “volley ball.” Jau 
dabar eina ginčas tarpe abie
jų pusių ir nežinia, katra pu
sė gali išeiti laimėtoja.

Drg. A. Stonis organizuoja 
visus drūčiausius singelius, 
kad virvės traukime nugalėjus 
ženočius.
čius sako, kad ženočiai yra 
drūtesni už singelius ir jis jau 
turįs beveik visus drūčiausius 
ženočius ant listo. (Girdėjau, 
kad ’ westhanoverieciai rengia
si southbostoniečius nutrauk
ti.)

Draugai Tamašauskas ir 
Barčius rengia visokius žais
lus, kokių, dar niekas nėra ma
tęs.

Drg. Smitas tvirtina, kad jis 
liks South Bostono čampionu 
raukos atitiesime, o drg. A. 
Stonis nenori tam tikėti ir at
rodo, kad jis mano likti čam
pionu, o ne Siuitas.

Komisija rengia naują žais- 
n\ę, kur moterys eis lenktynių, 
už pasirodymą, katra gali ge
riau pataikyti su kočėlu savo 
vyrui.

Bus ’ lenktynės valgyme 
“blueberry pie,7 kas su surišto
mis ant užpakalio rankomis 
greičiau suvalgys visą “pajų,” 
tam bus duotą dovana, i

Drg. M. Kazlauskas jau am 
tra savaite praktikuoja šach-

žąįdifnų............. ..
Išvažiavimas įvyks ant *John 

Ramanausko farmos, kampas 
Circuit ir King gatvių, West 
Hanover, Mass.-

Autobusas išvažiuos • nuo 
kliubo kambarių, 376 W. 
Broadway, South Bostone. Ka
trie norėsit gauti vietos auto 
buse, turit ateiti ne veliati, 
kaip 11 vai. ryte.

“Laisves” Rep.

NĖRA LIETAUS
ŠIAULĖNAI (Šiaulių ap

skrity}).—Jau kęlios savai
tės kai nėra lietaus. Del di
delės kaitros, išdžiūvo auga
lai, ypač daržovės, o vėles
nieji pasėliai pradėjo gelsti.

O drg. A. Jankevi- kyti

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
L. T. N. Draugovės Knygynas ren

gia smagius šokius subatoj, 19 lie
pos, L. T. Namo Draugovės Palike. 
Šokiai prasidės 7 vai. vakare ir tę
sis iki 12 vai. nakties* Bus šauni 
orkestrą. " Kviečiame visus atsiląn- 

ir pasilinksminti. M. Potsus. 
168-9

AKRON, YOUNGSTOWN, 
CLEVELAND

, I). L. I>. IV Apskričio Piknike 
Kalbės A. Bimba

L.

Minėto apskričio piknikas bus ne
dalioj, 27 liepos, labai gražioj vietoj, 
tarpe Cleveland© ir Akrono. Bus 
įvairaus sporto, Akrono ir Clevelan- 
do drūtuoliai trauks virvę. Yra ge- | 
ra sale šokiams; bus šauni orkestrą. 
A. L. D. L. D. IV Apskritys kviečia ! 
visus lietuvius darbininklis atsilanky- 1 
ti ir paremti apšvietos> organizaciją, i 
Įžanga tik 25c. Automobiliais iš 
Cleveland© . važiuokite .Broadway iki 
Bedford, is. ten imkite Alcrono kelią . 
NO. 8 ir išvažiavę, iš Bėdfordo ir ; 
pervažiavę trėkes pasukite' no dešinei 
į pikniką; Arba imkite Akrono gat-. .. .......... ■ pa 

šį kelrodį ii*'kitos kbfoHjos ga- 
lengvai ; surasti. Kviečia’ rengė- 

■: , . ',.169-71

• DETROIT, MIČH. '

A. L. D. L. D. 52 kuopos pusmeti
nis susirinkimas bus’nedėlioj, 20 lie
pos, Draugijų iSvetainSj, 4687 W. 
Vernor Highway. Pradžia 10 vai. 
ryte. Draugai ir drauges, visi da- 
lyvaukit šiame susirinkime, nes tai 
labai svarbus susirinkimas. Bus iš
duota raportai pusmetinės darbuo
tės, pramogų komisijos raportas ir 
tt. Kurie dar neužsimokėjot už 
šiuos metus, būtinai pasistengkit už
simokėti. Atsiveskit ir naujų narių. 
Sekr. V. Geraltauskas. 167-9

NĖR
DAUGIAU ,
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Qil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvai> 
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

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

Lietuviškas Viešbutis

El Dorado Hotel
ANTANAS Z/LIS, Savininkas

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

(Trečios durys nuo Boardwallf)

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo kiekvienam 
kambary.

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

Remkime Lietuviu*

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIS GRABORIUS

Aš paačiavau ir už tai ir už

WILKES-BARRE, PA

katras tik kibs prieš jį.

nes ir valgių pristatė ir aš, liepiamas ma-

ygdje, ištarti 40 sykių “gospodi pomilui

ateikit laiku ir 
Sekr. B. M.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

damas veikiai sugrįžti atgal su “šeimyna”.
Iki Irkutsko davažiavau be jokių prieti

kių, kaipo tarnaujantis ant Užbaikąlio val
diško gelžkelio. Pribuvus į Irkutską man

Bangos 
pčtnyčioj, 
kambariuose, 
vai. 'vakare, 
ristes 
veskit.

(4b*ltainuoj* ir laidoja ngupraaĮuk ant 
visokiu kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo Ir ui iorng kainą. nallftdlMQ 
valandoje Saukitča pat mana. Pas mana 
galite gauti lotus ant visokių kapinių ktx»- 
geriausiose vielose ir ui lemą kalną.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

dų, geriau, negu katalikų,—mat, būdamas 
mokykloj ir vėliaus tarnyboj rusų raštinė- 1 z
sų, tankiai su draugais eidavau į cerkvę, 
daugiausia delei to, kad sutikti merginas, 
o būdamas Ęobruiske raštinėj turėjau mer-

vekarį ir'išlipkite ant Stoj)"29i.
g-ąl................... ........
les
jai.

NORINTIEJI GE
RIAUSIO PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS:

8 vai. ryto būti cerkvėje ir skaityti “easy” 
o paskui padėti jam atbliauti “obedniu”

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRA BORI US- UNDERTAKER

Z ■

doti už caro sveikatą “Mnogaja lieta”... 
(“Ilgiausių metų, ilgiausių”). Toji" proce
dūra nelabai man tiko, bet, būdan^as spąs? 
tuose ir, žinoma, “maldingų rusų”,, turėjau viršininko ir buvusių ant stoties žandarų ir 
tą daryt, kad laimingai atsiekus savo už* apleidžiau stotį Tanchoi, prižade-
> — v* . •! v rlnvYinci on fYV’i'•/U cArvnl m o **

per 2 valandas tuos “easy,”

”, bet dabar jis

' t ! I • I '• / t ■ . . '!Augščiausios Prieglaudos Lietuvių !
. , v,. Amerikoj 51' kuopos susirinkimas bus

matais ir mano VISUS Sulošti, nedėlioj, 20 liepos, po num. 12 Lyn- i
wood Ąve., lb vai. ryte. Visi na-’

Bo ria qnminStn dar ria.i ateikit laiku, yra svarbių rei-;c čia suminėtų DUS dar j<aiUĮ aptarti. > Sekr. J. “Stanislovai- i 
daugybė visokių lenktynių irtis/ ----h

Turėdamas tokius dokumentus aš važia-
‘ . ’■/ ' .. j"

nei . kitų .vąldininkų. Ir dabar dar ašjtebe-

"Valdžios
viršininkai buvo apgaunami.

Išlydėjo mane ant stoties 
kas. Atėjo traukinys ir aš,

ts viršinin- 
laiminamas

Amerikoj 51 kūopbs susirinkimas bus Į

wood Ąve., 10 vai. ryte. Visi na
riai ateikit laiku, yra svarbių ;

IOWhmI

ELIZABETH, Nl J.
Choro susirinkimas bup 
Į8 liepos, Prog. Kliubo

Pamokos prasidės 8 
Visi choristai ir cho- 

atsi- 
168-9’

brėžtą tikslą—pasiekti laisvę.
'Atėjo nedėldienis. Kaip 8 ryto aš jau 

buvau cerkvėje ir užėmiau savo vietą ant 
“kliroso” ir prasidėjo monotoniškas skaity-1 .
mas tų “easy” per ištisas dvi valandas. Tai rcfe? Jau sa™ P*."TS Pgkti. tikėtą 
buvo labai bjaurus darbas. Nors aš ir ži- L, , Pla • .. ’dele.., gtoti o radau 
nojau gerai visą procedūra cerkvės pamal- JuksWucius zn.on ų is Rusijos, .taip .vądma-

'apžiūrėti žemės, kurią valdžia duodavo“ už 
dyką, bile tik apsigyvęntų čia žmones, ir 
dar padėdavo įsitaisyti ūkę. Iš ju sužino* 
jau, kad reikia nueiti pas valstiečių( virsi?

giną, kuri būtinai mane nutempdavo, ka- ninką, (kiestianski načalnik), kuiię paša? 
da tik galėdavo, į cerkvę. Burbėti balsiai |ko, kokiame kaime yra neužimtos zęmes ir 
pęr 2. valandas tuos “easy,” tai dar butu Į nul0’^°, kaip nuvažiuoti, . išsirinkti 
pusė bėdos, bet. atskaičius pora lapų bū s*u P?Vnka^ą ,vrle ą ’r ’^Sk-U /

- (viešpatie susimilk) ir reikėdavo ant pirštu k1 įbuvo atgal Jai valdyt ją 
skaityti, kad neapsirikti, kad lygiai 40 sy-’ °ra,ls nasftlna ls vaklz,os- Pr,e t0' 
kių, ką i darydavo ir, maųo “parapijonai.” 
Apsiriktos gi ir pasakius daugiau kartų ar 
roažiau. sulig prietaringu kaimiečių, reiš
kia. kad visą maldą margis ant uodegos nu- 
nešėr ■ \ ’' ’ " ’ i

Toliaus dar priseidavo protarpiuose su
stoti ir duoti paskirtą skaičių (“poklonų”— 
žegnotis rusišku būdu* žemai pasilenkda
mas su kiekviena žegnone. Tas mane bai
siai pykino ir aš duodamas “poklonus” vie
toj žegnonės žodžių keikdavau juos ir jų 
cerkvę, tankiausiai siųsdamas ant jų seno
vės lietuvišką dievą perkūną.

Ąpįe 10 vai. mano kančios pasibaigdavo. 
Ateidavo popas. Aš užkurdavau jam smil- 
kinyčią ir jis tenai sau vienas už ir tarp 
“caro vartų” kėtojosi ir rėkavo, o aš tik 
protarpiais atsakydavau jam “gospodi po
milui” arba “slava tebe bože” ar kitką, kas 
buvo reikalinga. Pasibaigus pamaldom, 
būtinai eidavau pas popą ant pietų. Ne 
tiip jau man buvo svarbu jo pietūs, kaip

. ir dar 
gaus pašelpą iš valdžios. Prie to, užsira- 
Išp Sayi žėnię įgauna tikietą atgal į Rusiją 
Už ^ketvirtadalį kainos, kurią reikėtų mo
kėti paprastam piliečiui.

. Aš tuo jaus sumaniau pasinaudoti ta pro- 
tra ne delei to, kad sutaupyti bent 30 rub
lių už tikietą, bet svarbiausiai, kad gauti 
naujus dar labiau patvirtinančius doku
mentus mano ypatos, kaipo Aleksejaus Ko- 
lotučhino.

Žinoma, aš nemaniau važiuoti kur nors 
•i tyrus- kaimo žiūrėti ir pasirinkti sau 
“vietą”, bęt nuėjau pasiteirauti pas vals* 
tiečių viršininką. Buvo anksti rytas. Raš
tinė* dar buvo uždaryta, bet kambary prie 
raštinės, buvo pakabina mapa visų apie- 
linkių kaimų ir. žemių, kurios buvo galima 
užkasyti. Jau kieno nors užsirašytos bu
vo paženklintos su raudonu „kryžiuku*. Aš, 
peržiūrėjęs mapą gerai, subadau, sau^kai- 
me Aleksandrovskoje meužimtą ir ngpažy- 
hiėtfy su kryžiuku plotą 28 dešimtines ir 
nutariau sau gauti popieras ant jų.

(Toliaus įbus)

168-9 ;

DAINŲ PIKNIKAS
Šiame piknike dainuos penki chorai:

AIDO CHORAS, vedamas šalinaitčs, iš Brooklyn. N. Y.; LYROS CHORAS, vedamas Retikevičiūtės, iš Maspeth, N. Y.; CHORAS BANGA, 
vedamas Eremino, iš Elizabeth, N. J.; SIETYNO CHORAS, vedamus šalinaites, iš Newark, N. J., ir LAISVĖS CHORAS is I aterson, N. J.

■K'j's.''
Ir f Už*".
&A;

j.

it* '.v »

k * x * <SWaUK

K v

SIETYNO CHORAS, vadovaujamas B. Šalinaites

REGINA ROOST PARK 
■j Paterson,

Tai bus .didžiausias ir linksmiaųsihs New Jersey valstijos lietuvių piknikas. Be abejo, kad visi aplinkinių miestų lietuviai suvažiuos pasiklau
syti dainų ir pasimatyti su draugais ir draugėmis, ĮŽANGA 35 CfeKTArf

• . PASTABA: Jeigu 20 d. liepos (July) pasitaikytų lietus, tai piknikas įvyks toj pačioj vietoj 27 d. .liepos (July)
KELRODIS: Važiuojant automobiliais, važiuokite Main St. iki Market St.; po. kairc^VIarket St. iki McBride Ave.- ir važiuokit JlęL aušgtai 

iškelto tilto; už dviejų blokų pasukite po kairei į kalną; Atvažiavę treinu<ar'ibusw, imkite bųaą"ant kampo Market ir Pnispect' Sts.,»vardu 
Sengąę/ir Vąžįddkį.tę.iki. augščiau minėtam.: tiltui. Arbaklausykite buso draiveriof-kur yra Regina Roost Parkas.
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WORCESTER, MASS. VIETOS ŽINIOS ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

BROOKLYN LABOR LYCEUM

ATSAKYKITE I ŠIUOS KLAUSIMUS

MALONAUS PASIMATYMO

CONNECTICUT VALSTIJOS LIETUVIŲ DARBININKŲ

IE N
MALONŪS RŪKYT

Vardas

Miestas

4M4

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

darbiniu 
unijos ii 
organiza 
minėtina
p r iširę n-

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y

tinius skerdynių plailddtojus ‘ir 
visą išnaudotojų ■ klasę.

PRANEŠIMAS CLEVELANDO
AKRONO LIETUVIAMS

12,000,000 Darbinbkų. 
žuvo Pereitame Kare, Dar 
Dairiau Žus "Kitame

GRABORIUS 
—^UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijotns, 
krikštynoms ir pasivažinSjlmams-

su kurios pagelba bus išvysty 
ta tikrai masinė kovojanti kai
rioji Adatos Darbininkų Indus
trinė Unija. Ta organizacija 
tai Darbo Unijų Vienybės Ly-

wWOfflWlRr

Jūs -naudojate 'Grape Juice (vynuogių

6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont 
MASPETB, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper. S7W

yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą-Mridurių uŽ- 
kietėjinną-'-kuris žmoguj pagąmi- 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

DOLERĮ, už kuri 
KREOLĄ, s

Tad, draugai, minėtų laiku 
ateikite į susirinkimą, nepai
sant, kur mes pirmesnių laiku 
priklausėme, bet dabar vieny- 
kimės visi į bendrą frontą, o 
mūsų, kaipo darbininkų, kova 
bus laimėta. Sportelis.

DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

i ' . 1 • •
KAINOS -PRIEINAMOS.

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

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

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

949-959 Willoughby Ave
Tel., Štagg 3842'

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Tel.: Midwood 6261

AIDO CHORAS 
ris savo dainavimu 
LAISVES CHORAI 
Visockio. Penkfcasr- 
mčs turČti apie .10,000 dalyvių

Kalbinkite, ką tik susitiksite, dalyvauti, šiame piknike
KELRODIS: Atvažiavę į Hartford, ant Main St., netoli So. Green St 

pasukę po kairei, važiuokite New Park Ave. iki privažiuosite parkų, k

GRABORIUS 
(Undertaker)

Radio Telefonas iš 
Argentinos

Per radio telefoną lakūnai 
L. Yancey ir Z. Bouck iš sa
vo lėktuvo Buenos Airės, Ar
gentinoj, lengvai susikalbėjo 
su New Yorku. Jųdviejų lėk
tuvas tuo laiku buvo iškilęs 
4,500 pėdų.

' Aš,; Žemlaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ i 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir U 
mais, kaip'Vartoti. <

Negrų Buržujų Gengsteriai 
Pjausto Darbininkus

Ne tik policija atakuoja su
sipratusių negrų darbininkų 
mitingus New Yorke. Ant jų j 
susirinkimų daro kruvinus už
puolimus ir pati juodaspalvių 
buržuazija, kuri eina po ko
manda pagarsėjusio monelnin- 
ko Garvey’o, žadančio ne
grams įsteigti “respubliką” 
Afrikoj ir tuo būdu jau išvi
liojusio milionus dęlerių iš 
lengvatikių. Tie (gaivalai pa
dėjo policijai užmušti negrą 
komunistą Levy. " O pereito ' 
trečiadienio vakare Garvey’o Į 
šaikos juodašimčiai , užpuolė i 
Komunistų Partijos mitingą ’ 
atvirame . ore, 132nd . St. irJ

LleVANDA
(Lcvandauskas)

, A. L. D. L. D. IV Apskritys 
rengia pikniką nedėlioj, liepos 

'37-d. Vieta—Stop 29)4, Bed
ford Rd., pusiaukelyje tarpe 
Akrono ir Clevelando (Road 
No. 8).

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
IV Apskritys rengia šį didžiulį 
pikniką kuopuikiausioj ir vi
siems prieinamoj vietoj. Visi 
progresyviai lietuviai darbi
ninkai Akrono, Youngstowno, 
Clevelando ir apielinkės čionai 
suvažiuos.

Piknikas bus su didele pro
grama, kuri susidės iš lenkty
nių, žaislų, prakalbų, virvės 
traukimo ir kitų pamarginimų. 
Virvę trauks Akrono ir Cleve
lando drūtuoliai. Kalbės drg. 
A. Bimba, šokiams grieš pui
ki orkestrą.

A. L. D. L. D. IV Apskri
tys kviečia visus lietuvius dar
bininkus ir darbininkes daly
vauti šiame piknike. Savo at
silankymu jūs paremsite dar
bininkų judėjimą ir praleisite 
laiką smagiai ant tyro oro.
Nurodymai, Kaip Nuvažiuoti:

Gatvckariu važiuojant, im
kite Akrono karą ir važiuoki
te iki Stop 291/a; išlipę, eikite 
po dešinei ir rasite pikniko 
vietą. Automobiliais važiuo
jant, važiuokite Road No. 8. 
Akroniečiams ir kitiems: Road 
No.. 8; Bedford Road Stop. 
No. 291/2.

Nepamirškite dienos ir vie
tos. Agituokite,- kad visi va
žiuotų į mūsų pikniką. Įžan
ga tiktai 25c ypatai.
A.L.D.L.D. IV Aps. Komitetas.

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

Lenox Ave., New Yorke. Vie
ni mėtė nuo namų stogų ply
tas ant susirinkusių,' d'kiti puo
lėsi peiliais ir britvomįs pjau
styti mitingo dalyvius, O jjems1 
talkininkavo policija. Vienam 
darbininkui,, vardu Puraųo, ta
po perdurtas kaklas, kitam 
perpjauta ranka.

Choras* D tema, Naw Haven, Conn.,'Vadovaujamas J. Kuncps
5, Worcester, Mass., vadovaujamas talentingos chorvedės M. Jąblonskiūtes-Mcškienčs,* tai puikiausiai išsilavinęs choras, ku- 
palinksmins kiekvieną. Antras dainuos CHORAS'DAINA iš* NbW' HaVei!, Corin., no vadovyste'J. Kuncos. Trečias bus 
iŠ! Hartford, Conn., vadovaujamas J. Plikūno,. Ketvirtas-^-VILIJOS CHORAS iš New Britain, Conn., po vadovyste V. 

-VILIJOS CHORAS is_ Waterbury, Conn., vadovaujamas A. Rasimavičiūtės. Tai buą didžiausis parengimas, kuriapie tiki- 
Būkite visi ir visos šioje minioje**. Piknikas įvyks—lys. ai* snigs.

Visus kviečia Conn. Valstijos Darbininkiški Chorai.
paimkite Park St., ir važiuokite iki privažiuosite New Park Ave.; 

aiškiui maty t* užrašas: Charter *Oak' Park.

Telephone. Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Komunistų Partijos newyor- 
kinis distriktas, nurodydama?, 
kad rugpjūčio 1 d. sukanka 
16 metų nuo pereito pasauli
nio karo pradžios ir kad- tame 
kare žuvo 12,000,000 darbi
ninkų, šaukia prieškarinę kon
ferenciją, liepos 24 d., atei
nantį ketvirtadienį, 8 vai. va
kare, Manhattan Lyceum, 66 
E. 4th St., New Yorke. Svar
biausias konferencijos tikslas, 
tai reikiamai susimobilizuoti 
-1? Rugpjūčio Pirmosios, 

tarptautinės demonstracijų die
nos prieš'naujai gręsiantį, dar 
baisesnį imperialistinį karą.

Delegatus i konferenciją tu
ri siųsti dirbtuviniai 
kų komitetai, darbo 
visos darbininkiškos 
cijos. Visiems yra 
jog per organizuotą 
girną tegalima sumobilizuoti 
tokią milžinišką demonstraci
ja, kuri sudrebintų imperialis-

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

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik < Brooklyne, 
bet ?r kituose miestuose bizniaus • užvedimuose, I 
’’ur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit I 
viršpaminetais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:

čių padėties, ypatingai iš sve
timtaučių dirbtuvių. Mes, lie
tuviai, vis pakampėse zur-za- 
me, būk mes vieni, kaipo loka- 
las 54-tas, turime kentėti be
darbės krizį, Ot ir yra kiek
vieno pareiga ateiti į susirin
kimą ir išgirsti tuos visus ra
portus ir pamatyti, kaip daly
kai stovi tie tik pas mus, bet 
i>| kitur.

Bet įžiūrint dabartiniu lai
ku, kas dedasi New Yorke, tai 
ir ten rodosi blogi laikai, ka
dangi jau demonstracijos ant 
demonstracijų įvyksta beveik 
kasdieną, prieš Amalgameitų 
Unijos Joint Boardo reakcinius 
vadus. Tas rodo, kad- ir ki
tataučiai turi trumpą kąstų1'P1’*0 
duonos, kad eina demonstruo- ■' 
ti prieš kompaničną uniją, su i 
kurios pagelba darbdaviai di-1 
dina išnaudojimą. Mes, lietu-[ 
viai, turime irgi nęatsilikti nuo 
darbininkų judėjimo, turime; 
visi bendrai veikti, ir Lygos su-j 
sirinkimai yra mums, draugai, j 
reikalingi lankyti. Mes turi-j 
me tik vieną organizaciją, ku-i 
ri anksčiau .ar, vėliau sutrins-1 
kins tą kompaničną^ uniją ir1

2. Kaip, jūs naudojate jas ? .............................................     <
Tiesioginiai ...............*.................   i .... J............ ,f;. /

Išsunktas........... ......................... ......................... ..
Su Ginger Ale.............<................ • •.............................. '

Del Pusryčių . ............................................................... ....
Vaisių Sultis ................................ • • •..........................

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

r po vaisių sultys ?...............•...............................................
6. Kokia kaina už puskvortę (pints)?.......................... ..
7. Kokio gatunko Jūs vartojate?.........•.............................. ...
8. Kodėl? ............................ j
9. Jei Jūs nevarto  jate, tai kodėl ?........ *...............\ ..... *

10. Kodėl Jūs neperkate jos dažniau?................................... t
Kaina? ..................................... .......................................

j Nemėgstate ? ....................................................
Negeriate jų?............. ................  .' ’
Nedaug būdų jas vartoti?....................................... .. 1

j Nusibodo ? ..........  j
* •

LI. Ar Jūs norėtumėt plačiau žinoti apie naudingumą,
Grape Juice (vynuogių sulčių) žmogaus sveikatai?.. 1

* i < ■ < A 1 ' '

.Ar būtų Jums interesingas mokslinis svorio }
’n.' kontroliavimo surašąs?.’. ........... ............... .. ;

Iškirpę šį skelbimą ir atsakę į klausimus, siųskite se-

DAINUOS PENKI CHORAI IR BUS SPORTINIAI ŽAISLAI: KUMŠTYNĖS (BOXING), ĮVAIRIOS LENKTYNĖS IR KITOKĮ ŽAISLAI 
LAIMĖJUSIEJI GAUS DOVANAS

Įvyks Nedelioje, 20 dieną Liepos-July, 1930
CHARTER OAK PARK, HARTFORD, CONN. \

Prasidės 10 Vai. Ryte ir Tęsis iki Vėlai Vakare. Puiki Orkestrą del Šokių.

Liepos 12 ir 13 d. Naujosios 
Anglijos Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo distrikto or
ganizatorius Nathan Kay bu
vo atvykęs iš Bostono. Jis tu
rėjo pasikalbėjimus su darbi
ninkų veikėjais įvairių tautų: 
lietuviais, finais, švedais, žy
dais, italais ir kitais. Jis pa
pasakojo, kad reakcija šėlsta 
visu pasiutimu. Areštų per 
birželio mėnesį buvę virš 300,! 
kuriuos T. D. A. gynęs ir pas-| 
tavuoju laiku ypatingos dvi Į 

r bylos, tai Augusto Pintos iš 
> New Bedfordo ir Richardo 
Devies iš Bostono. . Tie du 
draugai rengiami išdeportavi- 
mui—vienas į Angliją, kitas į 
Portugaliją, tik už tai, kad | 
sakė : prakalbas streikieriams 
ar bedarbiams. <,Jie užrakinti' 
kalėjime, sudaryta sindikalis- 
tiniai kaltinimai. Organizato
rius sakė, tai pirmutinės to
kios bylos distrikte. ir t__ t
draugus reikia gelbėti; jie ne
turi būt išdeportuoti, ypač 
Portugalijon, kur fašistinė val
džia tuojaus sušaudytų.

Šiuos žodžius rašančiam yra 
žinoma, kad pasikalbėjimuose 
su lietuviais, organizatoriui į- 
teikė aukas: N. Kudarauskas 
$3; J. Dovidonis, drg. Žukai 
po $2; A. Brazauskas ir K. 
Dirvelis po $1. T. D. A. 13 
kuopa sekmadienio ryte turėjo 
savo susirinkimą ir įteikė $23. 
Tai buvo pelnas pasidarbavu
sių narių/ ypatingai moterų, ( 
pardavinėjime namų darbo 
maisto. Po -piet sekmadieni 
buvo piknikas L. D. S. A. 2 
kuopos, kur organizatorius pa- , 
sakė prakalbą-ir buvo renka- r! 
mos aukos, bet neteko ’patirti,1 ( 
kiek surinko. ,

DEPARTMENT L - J
46 Ten Eyck Street, t Brooklyn, N. Y.

Atydai Amalgameitų 54-to 
Lokalo Kriaučių

Liepos 21 d. įvyksta Amal
gameitų Kriaučių 54 skyriaus 
Lygos svarbus susirinkimas, 
“Laisvės” svetainėj, 7:30 vai. 
vakare. Tad, kriaučiai, visi 
ateikite į susirinkimą, nepai
sant, kokių mes vienas ar ki
tas esame pažvalgų. Šitas su
sirinkimas yra gana svarbus ir 
jūs, drauge, neatsilankymas į 
susirinkimą būtų peiktinas da
lykas.

Tuom, draugai, yra svarbus 
šis susirinkimas mums, kadan
gi jau baigiasi liepos mėnuo, 
ir dar nesimato pabaigos be
darbės mūsų lietuviškame dis-, 
trikte. Tad turėsime visi' ben
drai pasikalbėt suėję bedarbės 
klausimu. Taipgi bus išduo

tuos darni raportai iš abėlnos/kriau-

________ : i------------ ----------------------- ----- ---------------------------——m— v

DIDŽIAUSIA LIETUVIU ACTIEKA
Kas yra didžiauisias žmogaus priešas?—Sfcltis. Jis ne tik sunkiausias 
Ji^as įvaro, bet .ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo, Už už 
baksą apsiginkluok huo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN. N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

P'- • -tiIs t



Rytoj Tarpt. Darbininkų
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Liepos 19, rytoj, bus didelė 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo ekskursija laivu

,” į . I l ook kal

o'

=

»G
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i Garsus Amerikos reakcini; 
šulas Elihu Root savo lai 
Civic Federation reikale

“K<
ėjo tik mėnesį lail

Puslapis Šeštas LAISVe

VIETOS I N I 0 S lApsigynira0 Ekskursija
® *“ “* '* | T ■ 1 A i>i4ai kilo r

LDSA Kuopy Delegatėms į Drg. Paukščio ir Fleckmany ( “Myles Standish, 

Prieškarinę Konferenciją
.1

Moterų organizacijų prieš-1 
karinė konferencija įvyksta i redakcijos narys> 
šiandien, 18 d. liepos, 8 vai.; 
vakare, 26 Union Sq., Nęw 
Yorke.

New Yorko ir apielinkės: , . ..
kuopu delegatės privalo daly- i dalinimą komunistinių Japehų. 
vaut.' Kur kuopa. neišrinko j Feisman buvo tuo pautu a.- 
delegatės, ten valdyba tnri at- ku‘ statomos dvt mergaites, 

j areštuotos taipgi uz lapelių 
skleidimą. Pirmiausia prasi
dėjo argumentavimas delei tų 
dviejų mergaičių tarp teisėjo 

lir mūsiškio Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo advokato, 
kuris įrodinėjo, jog minimi 
draugai tūrėjo teisę dalinti la
pelius ir tuom nepadarė jokio 
prasižengimo. Po kokio desėt- 
ko minučių teisėjas patvarkė, 
kad teismas prieš visus penkis 
lieka atidėtas iki rugpjūčio 23

Teismo Atidėjimas
Drg. V. Paukštys, “Laisvės” j 

, ir drg. Anna 
i ir Alfred Fleckmanai buvo ke- 
i tvirtadienį pašaukti į Bridge 
Plaza teisįmą, Brooklyne, už

stovauti kuopą.
C. Sekretorė.

A, L Proletarinio Meno 
Trečio Apskričio Piknikas

< Jau artinas Proletmeno Tre
čio Apskričio didžiulis pikni
kas, kuris bus laikomas 20 lie
pos, Regina Roost Parke, West 
Paterson, N. J. Ką tai reiš
kia? Reiškia, kad visi mūsų 
dailininkai, visos mūsų chorų 
spėkos, kaip didžiųjų, taip ir 
mažųjų, bus sukoncentruotos 
surengime šio pikniko.

Prisimenu pereitą ąpskričio 
pikniką Lindene. Piknikas bu
vo sėkmingas 
giais. Vieta 
smagu, kad ir taip sau nuva- i teismą ? Atsakymas bus tame, 
žiuot; turtingesnės programos j kad teisėjas, laikydamas juos 
negalima nei įsivaizduoti pik- daugiau mėnesio, kaip sako- 
nike, o kas link visų kitų pasi-jma, po “parole,” tikisi tuomi 
linksminimo būdų, radosi jie į juos suturėt nuo komunistinės 
visi. Įvairumas užkandžių ga- j literatūros skleidimo gatvėse 
Įėjo pataikyt visiems į skonį, !ir nuo prirengiamųjų darbų

Su tokia reputacija, nejaugi' prie tarptautinės Pirmosios 
apskritys šį sykį apsileistų ? , Rugpjūčio demonstracijos. Jei- 
Atbulai, jis stengsis visus pir-'gu tuo laiku jie būtų vėl su- 
mesnius rekordus sumušt ir šį čiupti už kokį panašų darbi- 
gykį dar patraukiančiai! viską ninkišką veikimą, tuomet kaip 
sutaisyt, dar geriau visus už-j už antrą “nusikaltimą” jiems

Kaltinamieji yra paleisti be 
kaucijos, ant žodžio, kad pa
skirtu laiku bus teisme. Vadi
nasi, ir paties teisėjo manymu, 
jų’ nusikaltimas nėra toks bai- 

visais atžvil-’sus. Todėl kyla klausimas: 
graži, didelė, I kodėl jis taip toli nukėlė jų

sutaisyt, dar geriau visus už 
ganėdint. Tuo tikslu proleta-1 gręstų jau rimtesnis baudimas, 
riniai menininkai suiado iii Antras teisėjo išrokavimas 

. . j tai bus noras sutrukdyti mūsų
• Todėl, raginčiau visus, kūne mįtįngUS Įjes Stagg skalbykla, 
dar galutinai nenusprendė Bedford Ave# ir No. 5th St., 
praleisti ateinantį sekmadienį Brook]yne> Nes nuolatiniai tų 
Regina Roost Parke, idant jie j mįtinf<U ir komunistinės litera- 
pnsirengtų tenai važiuoti Pa-'tūros darbuotojai buvo drg. 
tersone, kartu su viso III Ap-, pįec^manai ir lietuviai komu-

K. Rep.skričio choristais, galėsime pa
sikalbėt, pasidžiaugt ir pasigė
rėt smagiu draugiškumu.

Demonstruokite Prieš 
linijos Konsulatą

Demonstraciia prieš Finijos 
konsulatą/5 State St., Down
town, New Yorke, ivyksta šeš
tadienį, liepos .19 d.; praside
da 12 valandą. Bus demon
struojama prieš galabinima re
voliuciniu darbininku Finijoj.

Slopindama darbininkų ju
dėjimą, Finijos valdžia, su pa- 
gelba( “socialistų,” rengia šalį, 
kaipo Amerikos ir Anglijos 
talkininkę, karui prieš Sovie
tų Sąjungą. Taigi protestas 
prieš konsulatą bus atkreiptas 
ir prieš nelabuosius kariškus 
kapitalistų planus.

nistai.

Extra!—Kalbės L Prūseika 
Proletary Meno Piknike

Draugės ir Draugai, turime 
garbės pranešti visai apielin- 
kei New Yorko ir New Jersey, 
kad kalbės ir drg. L. Prūseika 
piknike Proletarų Meno Są
jungos Trečio Apskričio, šį 
sekmadienį, liepos 20 d., Regi
na Roost Parke, Patersone.

Draugas L. Prūseika, brOok- 
lynietis, pastaruoju laiku dir
ba kaip “Vilnies” redaktorius 
Chicagoj. Jis atvažiavo į atsi
buvusį “Laisvės” pikniką. Mes 
jį užkvietėm dalyvauti ir mū
sų viršminėtame piknike. Drg. 
Prūseika davė garbės žodį, 
kad jis pasakys mums prakal
bą apie Meno Sąjungą ir apie

1 proletarinę dailę abelnai. Drg. 
Prūseika yra. Aido Choro rė
mėjas ir, mūsų kviečiamas, jis 

j apsiėmė patarnauti darbinin- 
• kiškam menui.

Šitas piknikas turi būti pa-
Laisvės”

įsiveržęs Pamišėlis Bandė 
Moteriškę

Jamaicoj, po num. 146-62 
105th Ave., į apartmentinį na
mą įsibriovė koks tai krimina
lia pamišėlis ir, įsiveržęs ^į našus į atsibuvusį 
kambarius su dideliu bučernės pikniką. Mes, meniečiai, kvie- 
peiliu, grūmojo vieną moteris-1 čiame* visus dalyvauti- šiame 
kę nudurti. ,Kaimynams išgir-, piknike. Aidiečiai, rengkitės, 
dus jos riksmą, tapo pašaukta i peš kiti jau prisirengę! 
policija. fTuoltaripu pamišėlis i 
leidosi jJaukan į gatvę: \ Jam;Aidiečių Busas j Patersoną 
pastojo* kelią du policmanai ir' 
gaisrininkas. Jis ir priėš tris 
stojo į smarkų mūšį, bet tapo 
nuginkluotas, ir areštuotas.

iš

Mitingas Prieš Mėtymą 
”'v,arbiu iš Namą

Prieš bedarbių mėtymą 
namų už negalėjimą užsimokėt
UŽ kambarius, šiandie įvyksta 
protesto mitingas darbininkų, 
gyvenančių Cherr^ ir Mont
gomery gat., Naw Yorke. Mi- 
tingd vieta—Clinton Hall, 151 
Clinton St. šių bedarbių dar
bininkų kovai vadovauja 
munistų Partijos, viętmio dis- 
trikto Pirmoji Sekcija, 
munistgi reikalauja, kad visi 
bedarbiai būtį'paliuosuoti nuo 
bent kokių-“rertdų” (nuomų) 
mokėjimo už kambarius.

Ko-

Ko-

Mes esame užsisakę didelį 
busą važiavimui į pikniką Pro
letarinio Meno Sąjungos Tre
čio Apskričio, Patersone, lie
pos 20 d. Busas išeis nuo 
“Laisvės” svetainės lygiai 11 j 
vai. prieš piet. Su busu pada-I 
ryta sutartis, kad nei minutės 
vėliau, negu sutarta. Tad 
kiekvienas turite gerai įsitėmy- • 
ti šitą pranešimą, kad žinotu
mėte ' ir nesivėluoturrfėte būti, 
laiku. Taip pat pranešame ir j 
mūsų simpatikams, kurie nori
te sykiu važiuoti su aidiečiais 
į Meno Sąjungos pikniką, tai 
nieko nelaukdami užsisakykite 
vietas važiavimui busu, ne vė
liau šiandie vakaro.

Piknike daįnuos penki 'cho
rai; turėsite “ęood time.”

' V. L. Dvariškis, 
t . •Choro i Pirmininkas:

mis. ,
Laivas išplaukia 2 vai. po 

i pietų, 'iš prieplaukos Pier A, 
i South Ferry, New Yorke.

Pirkitės tikietus išanksto; 
jie gaunami “Laisvės” raštinė
je už $1.25; kas be tikieto nu
eis į prieplauką, turės mokėt 
jau $1.50.

Bus puikus pasilinksmini
mas, tai viena; o antra, va
žiuojantieji -su šia ekskursija 
suteiks paramos Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui, 
kuriam dabar taip reikia lėšų, 
kad galėtų vėst bylas streikie- 
rių ir \kiti) politinių kalinių, 
kurių skaičius kasdien auga. t

■ ; Atst.

p»iicija Išardė Newarke 
Mitingą, Kur Darbininkai 

j’’-'’-*bvo Laisvės Gatvėse
Nę.warke, N. J., trečiadienį, 

policija išardė atvirame ore 
mitingą, kuris buvo bendrai 
laikomas Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo ir Ameri
kos Pilietinių Laisvių Sąjun
gos. Jis buvo sušauktas kovai 
už teisę laikyti masinius mi
tingus gatvėse. Vos pradėjus 
kalbėti, tapo areštuotas Paul 
Stark. Kada darbininkai ėmė 
protestuoti, tai policija arešta
vo ir Taylorį, žmogų Amerikos 
Pilietinių Laisvių Sąjungos. Po 
to išblaškė patį mitingą.

Praleidžiant vien minimą švei
cariškų laikrodėlių, kaipo “in
dų,” įvežimą, tiedu inspekto
riai padarė Amerikos valdžiai 
apie pusę miliono dolerių nuo
stolių.

Apskaitoma, kad muitinės 
inspektoriai taip nuo valdžios 
kas metai nušmugeliuoja mi- 
lionus dolerių, o patys 
plėšia riebiausių kyšių, 
didelės valdiškos algos.

PASIRANDAVOJA puikus ir šviesus 
kambarys, tinkamas del vaikino ar 

merginos, garu apšildomas; yra mau
dyne, 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. (l((,7-70)

prisi-
PARDAVIMAI

n t

PARSIDUODA kendžių Storas. Biz
nis geras ir galima pigiai pirkti.

Kreipkitės po num. 15 Scholes St.,
Brooklyn, N. Y. 169-71

Keturi Kailiasiuviu 
Streikai New Yorke

Kairioji Adatos Darbininkų 
Industrinė Unija sėkmingai, 
plėtoja savo veikimą New 
Yorke, šiuo laiku jinai veda 
streikas prieš sekamas kailių 
siuvyklas: Diamėnd and Alt
man, 214 W. 29th St.; Harris? 
and Hammer, 129 W. 29th 
St.; New‘Idea Fur Co., 242 
W. 30th St.; Feinberg and 
Freeman, 315—7th Ave., New 
Yorke.

(PARSIDUODA barhernė: geroj 'vie- 
I toj, viskas puikiai įrengta; yra 
į steam heat; randa $25. Kaina $'400. 
Biznio padaroma į savaitę $40.00 ir 
daugiau. J. A. Vena, 442 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. 169-71

I PARSIDUODA kendžių 1 storas: biz- 
| nis įdirbtas ir gera proga pirkti. 
Pardavimo priežastis—liga. Prie Sto
ro yra du kambariai. Kreipkitės po 
num. 101 Meseroįe. St., Brooklyn, N. 
Y. 168-73
PARSIDUODA trijų šeimynų mūri

nis namas; yra šiluma; labai pri
einama kaina. Atsiginkite: 120. Pine 
St., Brooklyn, N. Y; Važiuojant Ja
maica eleveiteriu, reikia išlipti ant 
Crescent St. 168-70

lį^MIRTYŠ—LAIDOTUVESjĮ 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.

IJ. 167-711
PARSIDUODA kendžių storas. Ran

da žema—tik $35.00 į mėnesį. Biz- 
\. Parda- 

! vimo priežastį sužinosit ant vietos.
Kreipkitės i “Laisvės” ofisį.

(165-170)

Charles Bllllis, 39 metų,148 nis įdirbtas per daug metų.
'N. 4th St., užmuštas traukinio
Canarsie, liepos 15 d.; bus pa
laidotas liepos 18 d., Alyvų 
Kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

REIKALAVIMAI
I REIKALINGAS erdvus ir apšildomas 

kambarys, nebrangesnis kaip $12 
į menesį. Norėčiau gauti Ridgewoo- 1 
de ar Jamaicoje. Franeškit laišku

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

PAJIEŠKOJIMAI
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

Milionus Nuvagia Muitų 
b«nektoriai per Metus

Du seni “ištikimi” muitų 
spektoriai, Sam Stansfield
Wm. F. Gilroy, teisme prisi
pažino kaltais. Jie lupo sau 
didelius kyšius iš vertelgų, į- 
vežančių brangius tavorus iš 
užsienių pardavimui Ameriko
je. Jie, pavyzdžiui, leido į- 
ve^ti miliono dolerių vertės 
šveicarišku laikrodėlių, j kny
gas įrašydami, kad tai “puo-
dūkai ir bliūdukai.” Mat, už IČR A NH A VO ITIVt AI 
įvežamus iš svetur indus rei- l&lvAlMJA V t AJH’lžAI 
kia mokėti maži muitai, o laik- PASIRANDAVOJA trys fornišiuoti 
. i-v • t i 1 kambariai apartmente. Mrs. C.Iodeliai apkiautl labai dice-1 ^viurphy, 89 Eagle St., Brooklyn, N. 
liais muitiniais mokesčiais/Y. ‘ ’ '169-70
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25-TAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia Dr. Martin Luther 

Draugija

NEDĖLIOJĘ

20 D. LIEPOS (JULY), 1930

Klaščiaus Clinton Parke
Betts ir Maspeth Avenues

Maspeth, L. I., N. Y.

Prof. RICH’s ORKESTRĄ

Turėsite pro^ą laimėti tris 
, dovanas:

1.
2.

Daiktas ........... vertės $15
Aukso kavalkas
Aukso kavalkas

cio
$5

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

IR DU BASEBALL ŽAISMAI
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas, Ine.

Subatoje, 19 dieną Liepos-July, 1930
DEXTER PARKE

Jamaica Avenue ir Elderts Lane

ę Prasidės 2 valandą po pietų ir tęsis iki vėlam vakarui

Jamaica, L.

L. A. K. BASEBALL TYMAS LOŠ DU ŽAISMUS

L Su Hilton, A. C. 2. Su Lietuvių Vyčiais iš Maspeth
ĮŽANGA: VYRAMS 75c MOTERIMS IR MERGINOMS 50c

f---- '----------------- -i-L' ‘ ’
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1 Telephone, Stagg 8910 vLORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

• BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK) • ‘

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

1 X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus. ■

LIETUVISFOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DAUBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viao- 
k i u b paveikslui 
Ivairiomia s p a 1- 
vomiB. Atnaujink 
tonui Ir krajavus 
ir sudaro iu 
amerikoniSkaii.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkite lino 
adresu:

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

Telephone: Stagg 4408
- f

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(-UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avmue) 

BROOKLYN, N. Y.

KRISLE
15 Metų Sukaktuvė

Seniau ir Dabar 
Vilniuj prieš 10 Me 
Blaivybe

Rašo L. Prūseito

Telefonas Stagg 2812

FRANK ? WHITE
S.TOGDENGIS į. 

Metalu Išihušame Sienai 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y. ,
Mūsų darbu patenkinti 

vųsį, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

Patarnauju visiem be skir-’ 
tumo. Tolumas del nąanęs skir- 
tump nedaro. Mano ofisas , at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip,* 
kites pas mane, o patama' 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje, Jokių 
Chemikalų

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

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia 
vaistinė. . Mes specialistai sutaisyti daktarę 
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:, Gr«enpoint 2017-2360-3514 
Iškirpkit 8į skelbimą ir prisiwUrit karta su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados Permanent Wave magi
nas, todėl kviečiame visas atsilankytu 
o imes patarnausime kuogeriausia.

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

uniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., Šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y*

Rugpjūčio 10 dieną, 1 
Brooklyne įsikūrė A 
Lietuvių Darbininkų L 
ros Draugija. Sekantį 
vadinasi, Draugijai sue 
metų.

Bėgiu pirmųjų dešimt 
nų prie Draugijos jau bi 
sirašę 60 narių. Ji jau 
keturias kuopas. Prasli 
mėnesiam nuo įsikūrime 
gija jau turėjo apie 50( 

1917 metais ALDLD 
apie 2,000 narių, gi 19 
tų rudeniop, kuomet įvy 
masai Draugijos su važi; 
ji turėjo apie 3,000 
Liutkiniai elementai, pas 
iždą, nepadarė Draugija 
Narių jie neturėjo, nor 
giŠkai Draugija ir nuken

Labai smarkiai Draugi, 
dėjo kilti 1920 metais, 1 
po Palmerio ablavų Korr 
Partija pasidarė nelegali 
met ALDLD virto centru 
nio veikimo. Tais metais 
gija augo nenormaliai £ 
Prie jos prisiplakė gana 
nepastovių elementų, kui 
liaus auo Draugijos atkri

Šį rudenį mes turėtuir 
net Draugijos sukaktuves 
turėtume ne tiktai atsižv 
praeitį, kurioj susikaupi 
daug gražių atsiminimų, 
svarbiau pažvelgt į ateitį 
metai Draugijai gana si 
Bedarbė, be abejonės, a 
pia. Bet yra ir kita bedi 
didesnė už bedarbę. Tai a 
dimas, apsileidimas dai 
žmonių, kurie seniau buvo 
veiklūs.

šiomis dienomis man 
kalbėti su drg. Bėčiu, Dr 
jos sekretorium, apie tai, 
Šiemet Draugijos reikalai 

' tinkama vaga. Ypač pi 
darbuojasi didžiosios
Prastai su Ęrooklynu, Chį 
Philadelphia?, Detroitu.

Manau,' kad’ • Visi išti 
,, Draugijos nariai turėtų 

smarkiausiai susidomėti I 
gijos reikalais. Reikia gri 
e,xtra priemonių, kad atla 
pozicijas.

Pabaigoj šio mėnesio suei 
metų nuo to laiko, kaip Vili 
pradėjo eiti dienraštis ‘‘K< 
nistas,” kurį redagavo Z. 
garietis ir J. Stasiulevičius, 
buvo tie laikai, kada Ra 
noji Armija buvo nusivijus 
kus iki pat Varšavos. 
nistas”
paskui reikėjo evakuotie 
Minską. Būtų gerai, kad 
nors daugiau parašytų apie 
laikus.

Nuo liepos pirmos d i; 
1929 metų iki liepos firmos 
nbs 1930 metų už nusikal 
blaivybės įstatymui Amer 
suareštuota 68,186 žmonės, 
tą patį laiką slaptų bra5

- susekta 24,373.
Metas iŠ meto auga ar

- skaičius, .pietas iš meto daui 
bravorų suranda. Tokia «

t vybė, .kokia ji dabar yra,! 
pasityčiojimas iš blaivybės.

Vitaitinė “Tėvynė,” bandj 
ma save nuraminti, sako, 
Susivienijimo progresyvis fi 
tas jau traukiasi atgal. O r 
iš šalies • žiūrint atrodo, 
progues^yis froųtas tik įsis 
gina koVoti už didžiumos 
šes. Susivienijimo istorija 

' rodo, kad progresyviai v i šuo 
: laimėdavo.

Jeigu yra žiurkių, kurios 
ga pas tautininkus, tai alsi) 
d’a daug daugiau padorių ž 
nių, kurie iŠ gegužininkų ta 

1 eina pas progresyvius.

HŠiandieh, Liepos!SNew Yorto ir Apk
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