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NEW YORK. — Pereitą ket- (jis davė rusam 80 nuošimčių 
viytadienį kongreso komunis- visų New Yorko komunistų, kas 
tams tyrinėti komisija, su Ha- yra didelis melas), paskui seka 

priešakyje, buvo lenkai, čekoslovakai, lietuviai, 
'‘ j, i graikai. Pastaruoju laiku, esą,'-

KRISLAI
15 Metų Sukaktuves

A. L. D. L. Draugijos 
Seniau ir Dabar 
Vilniuj prieš 10 Metų 
Blaivybė

Rašo L. Priiseika,

Rugpjūčio 10 dieną, 1915 m., 
Brooklyne įsikūrė Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija. Sekantį mėnesį, 
vadinasi, Draugijai sueina 15 
metų.

Bėgiu pirmųjų dešimties die- 
• nų prie Draugijos jau buvo pri

sirašę 60 narių. Ji jau turėjo 
keturias kuopas. Praslinkus 2 
mėnesiam nuo įsikūrimo Drau
gija jau turėjo apie 500 narių.

1917 metais ALDLD turėjo 
apie 2,000 narių, gi 1919 me
tų rudeniop, kuomet įvyko pir- 

> masai Draugijos suvažiavimas, 
ji turėjo apie 3,000 narių. 
Liutkiniai elementai, pasigriebę 
iždą, nepadarė Draugijai žalos. 
Narių jie neturėjo, nors pini- 
giškai Draugija ir nukentėjo.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

Pinu a s Lietuvių Darbininkų Dienraštis. 

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių. Laisve Darbininkai Visų Šalių, Vienykite*!

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re

težius, 0 Islaimesite Pasaulį! '

t • • •

HARTFORDO SLA 124 
KUOPA ATMETĖ DE- 
LEGATŲ RAPORTUS

\BORIUS 
DERTAKER)

del manęs skir- /i 
Mano ofisas at-

ju visiem be skir-- 
jmas del manęs skir
to. ]____
ą ir naktj. Darbą 
rai. Reikale kreip- 
mane, o patarnausią 
ai.
Grand Street
)KLYN, N. Y.

Komunistų Partijos newyorkiskis distriktas šaukia plačią kon
ferenciją visų darbininkų draugijų — darbo unijų, kooperatyvų, 
savišplnos organizacijų, darbininkiškų kliubų, chorų, etc.—dele
gatų konferenciją, kuri įvyks ketvirtadienį, LIEPOS 24, 8 VAL. 
VAKARE, MANHATTAN LYCEUM SVETAINĖJE, 66 E. 4TH 
ST., NEW YORKE. Konferencija šaukiama tikslu apsvarstyti 
prisiruošimą prie būsimų prieš-karinių darbininkų demonstraci
jų, rugpjūčio 1 d., šių metų. Atsišaukimas, be kitko, sako: • 

“Rugpjūčio Pirmoji atžymės 16-kos metų sukaktuves nuo 
pradžios pasaulinio karo (1914-1918). Kraujas, kurį išliejo 12- 
ka milionų darbininkų už‘ darbdavių reikalus, dar vis neišdžiū- 
vęs. Tolydžio imperialistinės valdžios jau ruošiasi prie kito, la
biau viską naikinančio pasaulinio karo. Imperialistai ypačiai 
ruošiasi karui prieš Sovietų Sąjungą, kuri pasiekė nepaprastų 
laimėjimų plėtime savo industrijų ir pakėlė masių gyvenimo 
laipsnį, pravesdama penkerių metų socialistinės kūrybos planą.

“Pavojus imperialistinio karo yra nepaprastai greitinamas gi- 
Šį rudenį mes turėtume mi- liu kapitalizmo krizių ir augimu revoliucinių kovų pavergtų 

nėt Draugijos sukaktuves. Mes kolonijų masių, 
turėtume ne tiktai atsižvelgt į 
praeitį, kurioj susikaupė tiek 
daug gražių atsiminimų. Dar 
svarbiau pažvelgt į ateitį, šie 
metai Draugijai gana sunkūs. 
Bedarbė, be abejonės, atsilie
pia. Bet yra ir kita bėda, dar 
didesnė už bedarbę. Tai apsnū
dimas, apsileidimas daugelio 
žmonių, kurie seniau buvo gana 
veiklūs.

Labai smarkiai Draugija pra
dėjo kilti 1920 metais, kuomet 
po Palmerio ablavų Komunistų 
Partija pasidarė nelegalė. Tuo
met ALDLD virto centru letali
nio veikimo. Tais metais Drau
gija augo nenormaliai greitai. 
Prie jos prisiplakė gana daug 
nepastovių elementų, kurie vė
liaus nuo Draugijos atkrito.

teko ’

Amerikos kapitalizmas ypačiai neturi kaip iš
eiti iš to krizio, kaip tik didesniu išnaudojimu darbininkų masių 
ir ginkluota kova 'už pasaulio rinkas. Laikymas 8 milionų dar
bininkų bedarbėj ir badavime, nepaprastas pasimojimas kapoti 
algas, ir padidintas darbo greitinimas (speed-up), augimas fa
šistinio teroro, kuriam dėka žuvo negras darbininkas Levy ir 1 
meksikietis darbininkas Gonzalez, nauja banga lynčiavimų pie
tuose negrų darbininkų; brutališki grąsinimai mirtimi Atlantoj 
ir nežmoniškai ilgiem metam pasmerkimas Californijoj, Penn- 
.sylvanijoj, ir kt., yra dalimi ištiso vajaus sunaikinti augantį 
darbininkų pasipriešinimą prieš bedarbę, algų kapojimą, greiti- 
nimą darbo ir Wall gatvės prisiruošimus prie naujo karo.

“Dirbtuvių darbininkai! Suorganizuokit prieš-karinius komi- 
Pasiųskit savo delegatus į prieš-karinę

šiomis dienomis man
kalbėti su drg. Bėčiu, Draugi-1 tetus savo dirbtuvėse! 
jos sekretorium, apie tai, kad Į konferenciją, KETVIRTADIENĮ, LIEPOS 24, 1930, MANHAT- V • i •• *11* * I ——- A "K ▼ ▼ T Y T TH I" I YT 1 / • V* V • j • • 1 11 • 1*** J

tėję
^jJokių

□otraoja vid«- 
orlq malimą, 
u ir užsigert 
galima duot

įsiems. Kai-

šiemet Draugijos reikalai neina
• tinkama vaga. Ypač prastai 

darbuojasi didžiosios kuopos. 
Prastai su Brooklynu, Chicaga, 
Philadelphia!,' Detrditu. f

Mandu,’ kad ‘ visi ištikimi 
„ , Draugijos nariai turėtų kuo 

smarkiausiai susidomėti Drau
gijos reikalais. Reikia griebtis 
extra priemonių, kad atlaikyti 
pozicijas. 

, z ♦ • •
Pabaigoj šio mėnesio sueis 10 

metų nuo to laiko, kaip Vilniuje 
pradėjo eiti dienraštis ‘‘Komu- • 
nistas,” kurį redagavo Z. An- 
garietis ir J.‘Stasiulevičius. Tai 
buvo tie laikai, kada Raudo
noji Armija buvo nusivijus len
kus iki pat Varšavos. 
nistas

. paskui reikėjo evakuoties į 
Minską. Būtų gerai, kad kas 
nors daugiau parašytų apie tuos 
laikus.

“Komu-
ėjo tik mėnesį laiko, o

seniausia 
daktarą 

s šią re- 
i naujos,

l*lf gyduolių, 
pkit^sj

) 17-23OO-3514

bu ažnakyma

:r shop

Nuo liepos pirmos dienos 
1929 metų iki liepos firmos die
nos 1930 metų už nusikaitimą 
blaivybės įstatymui Amerikoj 
suareštuota 68,186 žmonės. Pei' 
tą patį laiką slaptų bravorų 
susekta 24,373. t

Metas iš meto auga areštų 
• skaįčius, .lįnetas iš meto daugiau 

brąyorų suranda. Tokia blai- 
, vybė, ..kokią ji dabar yra, tai 

pasityčiojimas iŠ;blaivybės.

Vitaitinė “Tėvynė,/ bandyda
ma save nuraminti, sako, kąd 
Susivienijimo progresyvis fron
tas jau traukiasi atgal. man 
iš šalies! žiūrint htrodoj kad 
progi^syvis' froątas tik- įsisma
gina ’kovoti už dldžiuirios tei
ses. Susivienijimo istorija pa- 

' rodo, kad progresyviai visuomet 
: laimėdavo.

Jeigu yra žiurkių, kurios be

TAN LYCEUM! Kovokit prieš fašistinį darbdavių policijos te
rorą! Nė vieno žmogaus, nė vieno cento, nė vieno šautuvo im
perialistinei armijai ir laivynui!

“Kiekvienas darbininkas, kiekviena darbininkė privalo prisidė- 
i ne tik prie pačios anti-karinės demonstracijos, bet ir prie 

Josios suruošimo! Todėl, visi dirbtuvių darbininkai, organizuo
kit komitetus ir siųskit savo delegatus! Visos darbininkų or
ganizacijos, siųskit savo atstovus į minėtą konferenciją!”

♦

“Kairieji” Darbiečiai Pavogė “Galybės Lazdą,” 
Bėgdami iš Parlamente; Tapo Suspenduoti

LONDONAS. — Anglijos 
parlamente vėl iškilo kome
dija. Tai buvo pereitą ket
virtadienį. Tūli “kairieji” 
darbiečiai statė klausimus 
vidaus reikalų • ministeriui 
Clynes apie tūlą teismą, ku
ris nuteisė aštuonių metų 
amžiaus vaikučiui duoti aš
tuonis beržo rykštės smū
gius. . Bet Clynes nesiteikė 
į tai atsakyti. Tuomet dar
biečiai ”mė skandalyti.“Kai
rysis” pai’lamento narys Jo
nas Beckett ir jam pritarė-

starasis nenorėjo eiti lau
kan,' bet jį išmetė. Kuomet 
Brockway buvo metamas, 
tai jo kolega Beckett grie
bė už “lazdos galybės” ir 
nešdinosi paskui. Pąrlamen- 
te kilo triukšmas. Paga- 
liaus “lazda galybės” tano 
atimta ir Beckett su Brock
way suspenduoti penkiom 
dienom.

Keisčiausia tas, kad “kai
trieji” darbiečiai šiandien tu
ri kovoti ir yra spenduojami 
jų pačių valdžios — darbie-/• t-b 1 *ii - - i J U UdCllį VcllCjas Brockway reikalavo kal- ;^n -

bėti. Maršalka ir parlamen- į /aIvbė
to pirmininkas juodu sodi-' £ Y
no, bet Brockway, ypačiai, 
nepaisė! -

Tuomet nutarta ; Brock
way suspenduoti penkiom 
dienom iš parlamento. Pa

įsteigti slaptą policiją, .kuri sek
tų komunistų veikimą. Jam plo
ja visi reakcininkai.

1917 metais Wilsonas buvo

” (anglis* 
kai: mace) stovi prie parla
mento pirmininko ir rokuo- 
jama “sipabolu galybės” ir 
“teisėtumo.” Ji turi apie 
penkias pėdas ilgumo, sve
ria 14 svarų ir: pasidabruo
ta.)

HARTFORD, Conn., 
kuopą kontroliuoja san- 
dariečiai. Ta kuopa iš
rinko riet keturiš delega
tus, visus gerus fašistus, 
į SLA seiųią. Tie delega
tai darbavosi su Gegužio 
mašina prieš pažangiuo
sius delegatus ir džiaugė
si, kada pastarieji buvo 
išmėtyti iš svetainės. At
vykę namo irgi tuomi di
džiavosi.

Įvyksta kuopos susirin
kimas ir delegatai išduoda 
raportą. Ir koks jų buvo 
nusistebėjimas, kuomet 
didžiuma kuopos narių 
pasipriešino, jų tam ra
portui ir pareikalavo, kad 
jis būtų atmestas. Valdy
ba, iriatydama, kad rapor
tas bus atmestas, tuojaus 
pareiškė, kad susirinkimą 
uždaro ir, pasigriebus 
knygas, pabėgo iš susirin
kimo.

Sandariečiai, kurie su
daro kuopos valdybą, šį 
susirinkimą, galima saky
ti, išardė, bet visgi faktas 
pasilieka, kad kuopos na
riai atmetė raportą savo 
delegatų.

’šnipai sako, kad džiurimanai,
TEISDAMI DARBININKUS, DAŽNAI

SURANDA JUOS NEKALTAIS
• : ‘I •» I

Matthew Wall Primeta Federalei Valdžiai Bolševizmą, nes Ji 
Įsileidžianti Liuesai Amtorgo Darbuotojus; Streiklaužys 
Teisėjas Liudijo Apie Čeveryky Darb. Streiką Brooklyne

milton Fish ] 
pasišaukusi ir vėl visą eilę tų, 
kurie pastatyti kovoti prieš ko
munistus, bet nebepajėgia, nors 
naudoja policiją, teismus, kalė
jimus ir kitokius įrankius.

Liudijo John A. Lyons, vir
šininkas vadinamo “Radical 
Squad” (radikalų persekiotojų 
būrio) prie policijos departmen- 

Ito New Yorke; teisėjas Mitchel 
May, kuris pereitais metais iš

davinėjo indžionkšinus prieš če- 
verykų darbininkus streikieriūs 
Brooklyne; šnipas Wm. Val- 
kenberg, ir Matthew Woll, ADF 
vice-prezidentas ir National Ci
vic Federation (organizacija, 
palaikoma .kapitalistų kovai su 
komunistais) prezidentas.

Džiūrės Teismam Netikę
Lyons daugiausiai skundėsi 

apįe darbininkų streikus, ku
riuos vadovavo revoliuciniai 
darbininkai, ir kurių ardyme jis 
dalyvavo. Jis paėmė pavyzdžiu 
adatos darbininkų streikus 1926 
ir 1929 metais, visus restoranų 
darbininkų • streikus 1929 ir 
1930 metais, čeverykų dirbėjų 
streikus 1929 ir 1930 metais, 
metalistų, langų valytojų, dan
tų laboratorijų darbininkų ir 
visus kitus streikus ir apie juos 
šnekėjo. Nurodė streikierių pa* 
rodytą nepaprastą kovingumą iy 
pasiryžimą laimėti; nurodė ko
munistų juose dalyvavimą ir ne
paprastą pasiaukojimą padėti 
streikieriam laimėti savo kovas, 
žodžiu, Lyons paėmė viską, kas 
didesnio ir svarbesnio klasių 
kovoje atsitiko nuo 1925 metų 
iki š.iandįjeh,

Iš.<;to savo “liudijimo” Lyons

graikai 
komunizmu ’ pradėjo smarkiai 
domėtis meksikiečiai, finai, šve
dai ir japonai.

Pataisymui blogos padėties, 
Lyons siūlo išdeportuoti visus 
ateivius. Bet kadangi į Sovie
tų Sąjungą negalima dabar iš
deportuoti, tai vienatinis žings-1 
nis, jo manymu, reikia neįsi-1 
leisti daugiau rusų imigrantų

WORCESTERIEčlAM 8;
L. A. NARIAM IR 1

PAŠALINIAM! •

Sekantį pirmadįenį, lie
pos 21 d., 8 vai. vakare, 
įvyks labai svarbios pra* 
kalbos apie SLA 36-tą ( 
Seimą. Kalbės brookly-: 
nietis R. Mizara. Visi na
riai ir pašaliniai kviečiami 
dalyvauti ir susipažintį su 
tikrąją padėtimi Susivie
nijime.
, Vieta: Lietuvių Svetai
nė, 29 Endicott St. . 2L

Rengėjai. (170-1)

Bedarbė Smarkiai Gimdo 
Šimtus Proto Ligoniu

ROME, N. Y.—Valstijos 
i gubernatorius Roosevelt pa
tyrinėjęs valstijinius namus, 
kuriuose sutalpinti silpna
pročiai, pareiškė, kad su be
darbės didėjimu, Amerikoj 
daugėja silpnapročiai. Per
eitais metais N. Y. valstijoj 
padidėjo nuo 1,700 iki 1,900 
silpnapročių skaičius.

Iš to Roosevelt daro iš
vedimą, kad reikia daugiau 
proto ligoniam “prieglau- darė išvadą, kad jis, šnipų va
du.”

ers Uniją. Jis, žodžiu, jau pa
sirodė atviriausiu bernu darb
davių. Liudydamas, teisėjas 
May nervavosi ir rodė nepa
stovumo. Jis sakė, kad komu
nizmas Amerikoje plinta, kaip 
kokia nesulaikoma jėga. . Ęad 

|to, kuo komunistai džiattgiasi, 
Ijis, teisėjas, ir jo kolegos bijosi 
ir del to dreba.* ‘

Volkenburg Nusiminęs. .
*’ * iVolkenburg sakė tą patį: 

munistai auga; jų idėjos p* 
ja ne tik ateiviuose, bet ir\ 
augusiuose darbininkuose. E 
jis yra apsilankęs kękiam 1,2 
komunistinių mitingą (prąk 
bų, etc.). Iškarto jie būd»\ 
mažesni, o dabar vis didėja ir _ 
didėja. Komunistų demonstra
cijos vyksta- visur, nes jiems- 
masės simpatizuoja.,
Wh aĮenas^-Klastuoto j ąs—

Penktadienį. ^7/
Penktadienį pašauktais buYęš 

policijos viršininkas!. Whalenas 
—klastuotojas, padirbėjas fail-' 
šyvų dokumentų prieš Amtdrgą.

Amerikos .Civilių Laisvių U-', 
nija pasiuntė laišką Fishui, rei- <

Woll Kaltina Valdžią
Woll didžiausią kaltę už vis

ką suverčia ant federalės Ame-' 
riko.s valdžios. Jis ją kuone 
bolševikiška pa'darė. Esą, val
džia'kalta, kam įsileidžia Am
torgo darbuotojus šiton šalin. 
Jie gauną vizas ir tas vizas val
džia pailgina metam ar dau
giau. Amtorgo darbuotojai, be 
to, kad jie užsiima prekybos 
reikalais, varo komunistinę pro
pagandą visur ir visada. Fede- 
ralė valdžia nieko nedaro, kad 
suvaržyti komunistus, bet dar 
jiems padedanti, nes, esą, komu
nistai veda prekybą su didelė
mis ir svarbiomis kompanijo
mis. A

Be to, Woll ir iš principo 
priešingas vedimui prekybos su 
SSRS, nes, esą, bolševikai da
bar stato savo industrijas. Kuo- --rf- 
met jas išbudavos, Amerikos I kalaujant, kad jis ne tiktai pą- 
kapitalo pagelba, tuomet Ame- klausytų,, ką Whalenas pasakys,! 
rikos kapitalizmui užduos mir- bet ištirtų jo “dokumentų”, au-;

*

A

I

Svarbios Prakalbos
Norwood, Mass.

NORWOOD, Mass.—SLA 
131 kuopa rengia prakalbas 
36-to seimo įvykių» klausi
me. SLA 36-tam seime įvy
ko kraujo praliejimas, areš
tai ir to pasekmėj SLA ski
lo. Kas 1 tame f kaltininkas ? 
Kodėl tokie niekam .garbės 
neduodanti dalykai / turėjo 
įvykti? i Kas nori SLA su 
policijos ii’ mušeikų pagelba 
valdyti?

Tiems klausimams išaiš
kinti kuopa yra pakvietusi 
du - kalbėtojus — vieną iš 
mažumos, kitą iš didžiumos. 
{Prakalbos įvyks sukatoj, 19 
d. liepos, 8 vai. vakale, Lie-

ten tiftgumą. ACLU sąko, kad 
tie dokumentai prieš Amtongį 
yra falšyvi nuo pradžios įki piU' 
baigos. . v...į

Laike tos visos tyrinėjimo ko* 
medijos, klausovų būryj sėdėjo 
pora Amtorgo atstovų, kuHe 
viską rašėsi ir turėjo labai daug 
juoko—ypačiai iš Wollo “Rūdiji
mų.”
Pirmoji Rugpjučio- 
Atsakymas <

Akyvaizdoje šitų “tyrinėji- . 
mų” ir planavimų iš reakcionie-; 
rių pusės, Amerikos Komunistų! 
Partija šaukia visus darbinin-; 
kus parodyti dar daugiau pa-, 
siryžimo kovoti už savo' reika-’t 
lūs. Rugpjūčio pirriią dieną A-‘ 
metikoje buš milžinjškdS prieš-.* 
karinės demonstrhčijoš.’ Jose 
visi dąrbininkąi turi dalyvauti ' 
ir pareikšti reakcijai savo pro-, 
testa!

*• / <

Maurai ir Vėl Ėmė, 
Kovoti Prieš Prancūzus

RABAT, Morokko.—Kilo- 
met Indijos ir Aigipto pa
vergti žmonės pradėjo bruž- 

j dėjimą, tai ir maurai., vėl 
Teisėjas May yra baisus re- ’ emč nerimauti. Šfeštadienį 

ir sekmadienį įvyko susikin* 
timas tarpe francūzų karei-

tina srhūgį.
Jo Dokumentai

Woll įteikė kažin kokį 
mentą, pagamintą dar 
perso 1922 metais, apie komu
nistus. Vėliau skaitė visą eilę 
laiškų, gautų nuo kažin kokių 
žmonių; skaitė iškarpas iš 
“Times”, Federuotosios Spau
dos, ir Sovietų Sąjungos tele
grafų agentūros žinias; Skaitė 
taip nuobodžiai ir be jokio įti
kinimo, kad komisijos nariai 
buvo priversti sulaikyti, pasa
kydami, kąd čia nieko naujo nė
ra ; kad viskas, ką jis skaito, 
yra žinoma. Woll, be to, pa
reiškė, kad ADF yra didžiausias 
kovotojas prieš komunistus: 
meta kiekvieną* įš unijos. , 1 (

> Woll kaltino ne tik Arpęrikoš 
valdžią, bet ir Fordą. Jis, esą, 
daro industrines sutartis su 

’komunistais ir tuomi juos re- 
miąs;. Jo manymu, komunistei 
Amerikoj turį labai artimų 
simpatikų 500,000. Net tose 
darbo. unijose^ kur vien tik 
amerikonai darbininkai randa
si, komunistinė . propaganda 
randa sau gausaus atbalsio. •

4 ’ Teisėjas May Verkia
) i . i

doku-
Gom-

das, ir policija ir visi kiti vals
tybės organai nepajėgė nugalė
ti darbininkų. Esą, suareštuok 
komunistą, atiduok jį prisaikin- 
tųjų teisėjų teismui, tai žiūrėk 
jis ir išteisintas! Tam davė 
pavyzdžiui •Schafriną, mėsiriy- 
čios streikuojantį darbininką, 

Įkurjs, besigindamas nuo šlug- 
gerio, jį nudūrė, ir paskui džiū
rės buvo išteisintas.

Lyonso išvada būvo ta, kad 
geriau suimtajam komunistui 
primesti mažesnį kąįtinirpą ir jį 
.teisti pas teisėją, pegu.aųkaltin- 
ti ląbai daug ir sių'sfi pas džiū- 
rę. Jo išvada bbvo, ‘kad, kol 
“džiūrymanai bus išmokinti,” 
geriau kiekvieną strėikierį ko
munistą ar nekomunistą teisti 
pas teisėjus. (Panašiai, buvo 
padaryta su Tosterių, Minoru, 
Amteriu ir Raymondu, kuriem 
nesuteikė džiūrės teismo, bet 
teisėjai apsidirbo, s. nes, mat, jie 
mokinti jau nereikia^ — “L.” 
Red.)
Kiek Komunistų Randasi?

Šnipų viršininko Lyons- ma
nymu, Didžiajam New Yorke 
randasi tarpe 15,000 ir 20,000 
komunistų. Didžiuma jų esą 
sveturgimiai; labai. daug rusų

1

&

1

ar.

Šaltis Pažeidžia Brazilijos
nusiuntęs Roota i Petrogradą. GeriaUSKJ Produktą—Kava 
Tai buvo laikai kerenskines vai- v “

i MOTERIMS
■ RIO DE JANEIRO.—Sao

daug kavos. Apie 6,000,000 plati visuomene yra kviečia.

Rengėjai.sugadins jų vaisius.

) STREET
šalia Aptiekos

& N. Y.

riausios ir vėliau 
nent Wave maši- 
I visas atsilankyt, 
ne kuogeriausia.*

5.50 IKI $10,00

•laukus ir sligar- 
aikui. Kreipkitės

ga pas tautininkus, tai atsiran-įTai buvo laikai kerenskines val-
. da daug daugiau padorių žmo-; džios. Root, Hendersonas ir ki

nių, kurie iŠ gegužinihkų tarpo /i imperialistų pasiuntiniai tuo
'‘eina pas progresyvius. ' 1^^. \

. [uemį ir suvaryti bolševikus į
. (farsus Apaerikos reakcininkų °žio ragą. Jie pelnė tiek, kiek ___o __ _  _ __1„_ _7__ 7__

šulas Elihu Root' savo laiške Zablackas ant1 muilo. Tiek jie kavos medžių apledėję ir tas mi skaitlingai atsilankyti
Civic Federation reikalauja pelnys ir dabar.

p. SSKSZ; Paulo valstijoj užėjo didelių tuvių A. P. Bendrovės Svę- 
,'uemį ir suvaryti bolševikus į šalčių, kurie sunaikins labai tainej.^ K&ip nauai, taip n

akcionierius. Jis padėjo Wol- 
l’ui, Woodui if čeverykų fabri
kantams pereitais metais su- . . Tr 1 x
laužyti čevęrykų dirbėjų .strei- VĮU H^maurų. Keletas fran
ką; Jis; išdavė įndžionkšiną 
prieš Independent Shoe Wonk-

cūzų kareivių ir maurų žu 
vo kovose.

Šiandien, Liepos' 19 ė- New Yorko Darbininkai Demonstruos Ties Finų Konsulatu, 6 State St, New Yorke. Kiekvienas Darbi ninkas ir Darbininkė, 
New Yorko ir Apielinkės, Turi Dalyvauti ir Užprotestuoti Prieš Baisius Darbininkų Persekiojimus Finijoj!; Laikas—121 Valandą, Dieną
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^Kas platina komunistinius laikraščius, kas teikia jiems 
rtfedžiaginės paramos, atlieka neįkainuojamą darbą ko
vingam darbininkų judėjimui. Tą tiesą dar sykį pabrė
žia Amerikos Komunistų Partijos Centro Komitetas, ra
gindamas į pasmarkintą veikimą vajuje už naujus skai
tytojus ir finansinį sustiprinimą Daily Workerio,. Parti- 
jes centro organo.

Partijos Centro Komitetas kreipia domę į tai, jog 
Daily Workeris, kąip. anglų kalba .leidžiamas revoliucinis 
difenraštis, yra bendras (kolektyviS) agitatorius, mokin
tojas ir organizuotojas visų tūkstančių pasklidusių dar
bininkiškų organizacijų į vieną galingą judėjimą, kuris 
tuo būdu jungiamas krūvon per bendrą programą, per 
svarbiausias visiems darbininkams žinias, per mušimą į 
bendrą klasinį tikslą ir per suvienytą pasiryžimą. Be 
tokio idėjinio vienytojo visų mūsiškio judėjimo pajėgų, 
bė tokio organo, kaipo minių mobilizuotojo, negalima bū
tu jokia sėkminga kova už bedarbių reikalus, prieš už
darbių kapojimus, prieš lynciavimus negrų ir baltųjų 
ddrbininkų, prieš imperialistinius besirengimus karan, už 
Sovietų Sąjungos apgynimą ir už visų politinių,kalinių 
pąliuosavimą Jungtinėse Valstijose.

Atsišaukimas L D. S.į Pi^čiąjįi 
Komiteto į Kuopas ir Nares

‘ . ■ ____________-I

Kasdien mes gauname 
daugiau ir daugiau davinių, 
kad būsiantis nuožmusis ka- 
lias jau ne už kalnų. Paim
kim tik koletą įvykių, kurie 
mums aiškiau persfhtys esa
mą padėtį.

i Dirbtuvėse, kur gamina
ma karo reikmenys, jau įve
dama karo padėtis. Wright 
Aeronautical Corporation, 
Patersone, viena iš didžiau
sių orlaivių dirbtuvių New 
Jersey valstijoj, kur dirba 
3,400 darbininkų, įsakė nu
imt yrių 'darbininkų pirštų 
nuospaudas (finger printį). 
Sulyg ;tos kompanijos .virši
ninkų ir , slaptus policijos 
agento, tūlo Ch. F. Robin
son, pasitarimų r- visi dar
bininkai, kurie pasipriešintų 
nuospaudavimui; būtų le tik 
prašalinti, bet dar areštuoti 
“tyrinėjimui.” * Tuo pat sy
kiu orlaivių ^korporacijos 
vienijasi, jų šėrai išparduo
dami momentaliai. Kapita
listai žino, kad milžiniški 

i pelnai iš karinės industrijos 
i jau užtikrinti.

'Daily Workerio dabartinė kampanija už $25,000 grei-! Prieš-komunistinis komi- 
tiriios pagelbos fondą ir už desėtkais tūkstančių padau- tetas, vadovaujamas reakci- 
gfnimą jo skaitytojų prasidėjo balandžio 1 d. ir baigsis Įonieriaus Fish ir remiamas 
rugpjūčio 1 d., tai yra Tarptautinėj Demonstracijų Die-'Amerikos Darbo Federaci- 
n£j prieš Imperializmą ir prieš gręsiantį naują pasaulinį jos viršininkų, jau veikia- 
kįrą. . (“tyrinėja.”, bet i tuos “ty-

INemažai iki šiol yra tuo reikalu nuveikta; bėgyje pus- rinėjimo” posėdžius,net pa- 
kętvirto mėnesio Daily Workerio skaitytojai beveik an- įju “tyrinėjamųjų” atstovai 
tija tiek padaugėjo. Ypač kreditas priklauso New Yor- nejsileidžiami. ‘ Aišku, jie 
kui, Philadelphijai,^ Chica^ai, Bostonui ir Clevelandui; suokalbiauja, kaip greičiau 

j ir geriau užsmaugti visokį 
darbininkų ' pasioriešinimą 
karui. To01- komisijom šu
lams negana viešos policijos

tose vietose ne tik žymiai augštyn pašoko nuolatinė Dai- 
Workerio cirkuliacija, bet ypač pakilo jo išplatinimas 

VjMeriiais egzemplioriais iš bundulių, kuriais reguliariai 
Prisako’ tų! miestų draugai, pardavinėjimui prie fabrikų

širtičius aukų kvotos. Kitame vakarų mieste, Kansas 
City-? pasiekta 44 nuošimčiai; toliau nuo piniginės kvo
tos yra atsilikę ’ Detroitas ir Clevelandas, kurie sudarė 
dar tiktai 35 kvotos procentus; Philadelphia—30; Bosto- 
nas-^-29 ir tt.

Sudėjus daiktan ligšiolinius Daily Workerio vajaus fi
nansinius vaisius, $15,000 įplaukė greitajai jo pagelbai. 
Tli nemažas dalykas šiuo masinės bedarbės laiku. Ne
žiūrint, tačiaus, bedarbės blogumų, dar tebėra neužginči- 
jama galimybė sukelti $10,000, reikalingų išpildymui 
kilotos.

ffki Pirmosios Rugpjūčio lieka dar keliolika dienų. 
Praeiti patyrimai gi rodo, jog prie vidutiniai gerų pa
stangų galima per visą Ameriką gauti po $1,000 į dieną 
Daily Workeriui. Čia, kaip ir įvairiuose kituose darbuo- 
seį dažnai daugiau reiškia įtemptas, energingas pasidar
bavimas, negu laiko ilgis. O iš peties pasidarbuoti yra 
prievolė kiekvieno sąmoningo darbininko ypač dabar, 
besiartinant pasaulinei Pirmosios Rugpjūčio Demonstra
cijų dienai prieš imperializmą, nes Daily Workeris ir 
šUm. tikslui tarnauja, kaip geriausias minių mobilizuo- 
tojas!

Tūli komunistinio judėjimo pritarėjai klaidingai vaiz
duojasi, būk. Daily Workerį užrašinėti ir gatvėse parda
vinėti esą uždavinys vien tik Komunistų Partijos narių1. 
Po teisybės gi, tai yra pareiga kiekvieno klasiniai pro
taujančio darbininko. Kurie Partijai nepriklauso, jie ir 
taip išvengia įvairiu darbų, gulančių ant partijiečių pe- 
mT / _ //; _ ~-
ridi turėtų atsiteisti tie mūsų pritarėjai.

niekus, 
bilų už- daugumos- kitų tautų darbininkus. O .lietuvįams1 
irgi Tikpa, nąujų skaitytojų ir aukų .kvota,
kuj’ią/.iurimeĮ užpildyti per savo Centro/Biurą. Kad ga
lėtame', savo uždavinį1'atlikti, būtinai reikia padvigubinto 
ir patngubmfo veiklumo, einant Daily Workerio vajaus’ 
laikui linkui pabaigos. ............. • > 1

Draugai ir pritarėjai, subruskite.
n ¥ Ą •. » 4 i -■ ■■ .................. ................

Čekais aukų ir Daily Workerio* prenumeratų pinigų 
išrašydami* vardu Daily Workerio, siųskite Lietuvių Ko- 
nninistų Cenfro Biurui, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.. Y., 
o Biuras tatai perduos Daily Workeriui. Tildai tokiu 
būdu galima bus žinoti, kiek lietuviai darbuojasi Daily 
Wqrkėriui ir tik sulig to Komunistų Partija galės sprąsti, 
ay lietuviai darbininkai užpildo sav(j> kvotą ar ne.

'šeštadienis, Liepos 1

T ' DU SOČI
Šeštadienis, Liepos 19,. 1930

Pąriirijdo, kad Lietuvos' 
smetoniniai fašistai negalį 
lengvai “apsidirbti” su sa
vo jhųyųriu sėbru Voldema
ru, kuris dabar pradėjo va
ryti savo fašistinę politiką. 
Voldemaras j a u pradėjo 
leisti savo laikraštį “Tautiš
kas Kelias.” Ir to <laikraš
čio pagelba jis mano suskal
dyti tautininkų (fašistų) 
partiją ir suorganizuoti sa
vo partiją. Voldemaras tu-

kit ' 4® nem^ai šąlininkų tau-* 
• tininkų partijoj, ir del to 
Smetona negalįs jį už “pa
karpos paimti.”

• t —~, i
Lietuvoj apsireiškęs eko-

.sų 
ekonominiu krizių kitose

“Tai y r į [ ie^t^į|saA> 
šia metodą prie dabartinių 
mūsų įstatymų,” pareiškė 
šnipas Lyons. “Bausmė ga
li bųt nuo šešių numesiu iki 
trijų metų.” <................ . /<

Sulig tos metodos, polici-1 
ja nuteisė Fošte’rį, Minorą, 
Raymondą ir Amterį už be
darbių demonstraciją kovo 
6 d. Jiems nedavė džiurės 
teismo. ‘ .

Liepos 13 d. įvyko S. L. A. 
2 kuopos .susirinkimas. Narių 
susirinko daug. Mat, visi žin- 
geidaųjasi išgirsti raportą iš 
S. L. A. 36-to seimo, kuris į- 
vyko birželio mėnesį Chicago j. 
Delegatai išdavė raportą iš į- 
vykusio seimo" Meldažio sve
tainėj.! Kuopos, nariai,, didžiu
ma t balsų, ‘raportą priėmė ir 
ųžgyrė visus to seimo tarimus. 
Taipgi nariai išreiškė pasipik
tinimą Gegužio ir visų jo pa
kalikų pasielgimu—už pašau
kimą policijos ir išmėtymą 
darbininkiškų dęlegatų iš, sve^ 
tąinės, ,už areštus ir kitus da- 
Jykus. '• . r i • - t . . ; f.

Reikia: pažymėti, kad susi
rinkime dalyvavo ir vienas ki-r 
tas Gegužio pasekėjas,Jtai,vie
nas ; jų1 pradėjo kelti i lermą ir 
manė, kad suras daugiau pa
sekėjų. j Bet. vargšas apsiriko, 
nes‘daugiau niekas jąrei nepri
tarė, išskiriant, Vieną, < kuris 
jau buvo gerokai .apsišvietęs 
mėnulio > spinduliais, Paskui 
dar .prisidėjo viena.^moterėlė.

Amerikos P'arbo • Fęderaci-! kurie .balsavo prieš,/delegatų 
raportą.; Tas Jermo kėlėjas, 
pamatęs, kad, delegatų .rapor
tas priimtas, tuoj aus įpradėjo 
šaukti, kad eikime , laukan ir 
laikykime, kitą mitingą. Na
riai patarė jam keliauti ir 
laikyti mitingą. Bet pamatęs, 

i kad niekas neina, pats nusira- 
! mino.- .
I Turiu priminti, kad šis ,mūr 
sų kuopos rėksnys,.į susirinki- 

..................... I mus nesilanko. Bet pereitą 
[Susirinkimą atsilankė ir savo 

Jungtinėse Amerikos Vai-,1 riksmu norėjo apgintiGegu- 
stijose ^kapitalistai leidžia žio pozięiją. Vienok;jam ne- 

........................   į pavyko.! Pasirodo, kad mūsų 
jietuviaU darbininkai jau.: su
pranta, kas jų reikalais rūpi
nasi . ir kas svetimais.. Paga- 
liau$, i daugelis . narių ir <įia, 
ąnt vietos, pamatė, kaip Ge- 
gūžio pakalikai elgiasi. , Pa
vyzdžiui, finansų sekretorius . 
neva prirašė vieną našlę ;prie 
kuopos ir iš jos paėmė mo- , 
kesčius, .bet per septyrttus mė-. . 

.įvairaus | nesius išlaikė (pąs saves, nje-»< S................y! •

valstietis pas 
už komuniją” (

Tqliaus štai kaip atvirai 
tas šhipas pareiškė: “Džiū-: 
rėš turi nepamatuotas sim-’ 
pati j as darbininkų . bylose. 
Džiurės teismuose mūsų 
svarbiausia užduotis, tai iš
mokinti ’ džiurės nalriūš apie 
skirtumą tarp kairiojo’ spar
no judėjimo, ir tikro darbi
ninkų judėjimo;” j (. , /

Reiškia, ąnipai ir policija 
eina ranka rankon su “ti- 

,v. .. . kru , darbininkų judėjimu,” 
^lasistinei ;^*u ‘‘jųjejĮmų/’/kurį vado-' 
rasistų va-

metais Dzieri

I

rą į proletarinę revplįųciją. 
Mes reikalaujame tuos mili
onus dolerių, išleidžiamų ka
rui, paversti į pašelpą be
darbiams. Mes reikalaujam 
7 valandų darbo% dienos ir 
penkių dienų darbo savai
tės. Mes stojam už ekono
minę ir politinę lygybę mo
terims, negrams ir atei
viams.”

Pareiškimui tų ir
darbininkų reikalavimų, Ko
munistų Partija šaukia vi
sos šalies darbininkus į vie
ningą demonstraciją Rug
pjūčio Pirmą Dieną.

LDSA gildantis Kcmitė- nominis ■krizis> sąryšy 
tas užgiria Komunistų Par- ^ržiiazingse, §^sej sudarg.

sunkių problemų --'ŽLL.—1
• -L - • i-4. • valdžiai, ir del to fašistų va-njją .čia minėjais ir, kitais praągj0 tarp-savęs Ištiš Sįlv®lai..1?,TOde1; viso labo, susidarė trys,

už, Vadovybę. , yoldęniąras jos, nes ^as «£ikras^ darbi- 
mano, kad dabartine Sme- njnkų judėjimas” visada bū- 
.tonos valdžia ilgai negales na kapitalistų naudai. 
issųaįkyti. Jis mano, kad 
jis galėtų sudaryti tvirtesnę 
fašistinę diktatūrą, kuri 
“išgelbėtų” Lietuvos buržu
azinę sistemą nuo žlugimo.

tij.ą kaipo vienintelį darbi
ninkų vadą ir remia jos li-
'’•^'2 Į-------------------------------------------v--------------------------------

klasių kovos klausimais.
’ Einant prisirengimui prie 
pasaulinės prieš-karinės. die
nos, Rugpjūčio Pirmos, mes 
raginame kuopas ir nares 
imtis už darbo sekamai:

1) Mūsų kuopos turi da
lyvauti demonstracijoj or
ganizuotai, Rengiantis pa
trauki ir pašalines moteris 
į savo būrius.

2) Siųskite delegates į 
prieš-karinę konferenciją 
jūsų mieste. Jei delegačių 
neišrinko t, valdyba teatsto- 
vauja kuopą.,,

3) Dalyvaukite lapelių ir 
kitos literatūros platinime 
prie dirbtuvių, dafbininkų 
susirinkimuose, po namus, 
gatvėse. . ,

4) Eikitę į visokius dar
bininkų Susirinkimus ir agi
tuokite. už siuntimą delega
tų į konferencijas bei daly
vavimą organizuotai de
monstracijoj.

Suburkįme visas savo jė
gas darbui už sėkmingą de
monstraciją! •

Visos į demonstraciją 
Pirmą Dieną Rugpjūčio! 
/ Tegyvuoja darbininkų 
vienybė!

Dar paimkim; “aukso 
žvaigždės” motinas, kurių 
sūnūs krito pereitame kare. 
Už dvylikos metų po karo 
pabaigos atsiminė apie jas. 
Gal aprūpino maistu ir na
mais, gal suteikė gerą pen
siją? Nieko panašaus. Jas 
siunčia į Franciją ir atgal, 
kad tomis parodomis, būb- 
nijimu apie jas spaudoj ir 
šauksmais apie “tėvynės gy
nimo” garbę apakinti moti
nas, turjnčias sūnus, garbės 
troškimu ir padaryti šali
ninkėmis karo.

Aštuoni milionai bedarbių Parodą Leningrade 
šalyje kapitalistams pelnų 
neduoda/' Vieton pašelpos 
jiems, valdžia rengid skev- 
dynę. Karas valdančiajai 
klasei yra pelningiausias da-

Kapitalizmas eina prie 
žlugimo ne tik Lietuvoj, bet 
ir stambesnėse kapitalisti
nėse šalyse. Technikos iš
vystymas, gamybos pervir
šis, smarkus socialistinės 
statybos kilimas Soyietų 
Sąjungoj veda kapitalistinę 
sistemą prie žlugimo. .Milio- 
nai bedarbių. Produktų 
tiek daug prigaminta, kad 
nėra kur jų iškišti. Viena
tinis kapitalistinių šalių 
vaistas tame krizy, tai 
rengtis prie naujo pasauli-, 
nio karo, prie kūro svar
biausia prieš Sovietų Są
jungą, prie karo tarp pačių 
imperialistinių valstybių.

Akyvaizdoj tokios padė
ties, darbininkai nedali 
šiandien snausti rankas su
sidėję. Turi organizuotis į 
revoliucines organizacijas.

h

Komunisty Spauda ir 
Darbininkų Uždaviniai1

19}9 bado metais, 8-ts 
tijos suvažiavime, Lenii 
sakė:

—Kad'' mes galėtum* 
duoti 100,000 pirmos 
traktorių, aprūpinti juc 
zinu, aprūpinti juos n 
tais, jūs puikiai žinot* 
kol kas tai—svajonė), 
dutinis 
“AŠ —
na.

1925
kelia klausimą apie past 
SSRS traktorių gamyklo 
šalis dar neatsigavus, šai 
ne tiek turtinga, kad 
statybai milionus rublių.

1926 metais Glavm 
gauna įsakymą pradėti j 
giamuosius darbus tra 
gamyklai statyti. Tam p 
Glavmetalui duota užčh 
išsirinkti traktoriaus tipą 
turės būti gaminamas pi 
Sovietu gamykloje.

1927 metais didžiulis 
ties Stalingradu, kuris 8

• su Astrachanės Stepais, t 
ta vieta traktorių gare 
statyti. Stalingradas t 
gas gerais vandens kelii 
gelžkelio susisiekimu. Tr 
riai iŠ Stalingrado gam 
eis daugiausia j Pavolg 
šiaurės Kaukazo laukus.

—Dešimts tūkstančių 
toriu per "metus, 10-20 a 
pajėgos kiekvienas—Šiai 
(Darbo ir Apsaugos Sov

* uždavinys. Uždavinys di
birželio mėnesi 1927 m< 
bet jau balandžio mėnesį 
metais STO priverstas pa 
t i savo pirmutini nusietai 
ir padidinti metini gamj 
išleidimą lig 20.000 trakt 
Gruodžio mėnesi 1928 m< 
sulig trečio varianto gam 
gauna isakyma gaminti 
000 traktorių 15-30 arkliu 
gos. f į

Didžiausiame 540 hek 
plote prasideda tvrimo dai 
gyvenamųjų trobų statM 
sezoniniams darbininkl 
Liepos mėnesi 1929 mt 
baigti pagrindiniu cechų 

L bėsių braižiniai. Pamažu’
• deda ’eiti statomoji medžii 
Ruduo.“ 1 Ir Štai prasid 
“udarnas” darbas cechus 
tant.

Jau žinomi busimojo mili 
bruožai. . Traktorių gam; 
bus sugrupuota trijuose i 
žiniškuose cechuose—kab
liejyklose ir mechaniško i 
kimo cechuose, šitie trys 
chai buvo pastatyti tok 
tempais, 
statybos 
Albertas 
reikšti:

-—Stalingrado darbininką 
inžinieriai rodo Itokius pai 
kimus, kad to jokiu būdu 
galima

Apie įmonės cechų didui 
galima spręsti iš šių skai 
nių:

Mechaniškasis surinkimo < 
chas užima 5 hektarus žem 
Jis gamins 1,900 detalių trž 
toriams, čia dirbs apie 9 
varstotų ir virš 5,000 darbin 
kų; kalvių ir liejyklos ceri 
duos 700 
(dalių).

Visuose 
darbas eis 
vienas varstotas dirbs visa* 
užduotus jam detalius. Pi- 
kui jie visi eis į bendrą ko 
vejerį,dęl surinkimo.

Be šitų trijų milžinų-cech 
įmogiė turi keletą pagelbin 
cechų: instrumentalinį, rėmo

daugybę įvairių , laikraščių 
ir., žurnalų,' kurių pagelba 
milionų, »darbininkų protą 
pavergia. Kapitalistai per 
savo organus, laikraščius ir 
žurnalus, pagelba , melo ir 
visokių išgalvotų pasakų, 
stengiasi kontroįiuoti darbi
ninkų mases. Kapitalistai 
leidžia - t jiįdęĮiųš _ __
brudo i prikištus .Jąi-įęrašČius, j kam; nieko..nesakydamas, ffųę- <; A 
kuriąis darbininkai jnetu- !met našlė;'kreipėsi; į kuopą su 
finti-.butų miega ant kapi- į skundu ir( kuopa nubaudę tą 
tnli.riinin InikrnŠPin ir nžri J.narl pagal konstitucija. {.^uyo ’ 

priverstas tai našlei sugrązin- ; 
ti pinigus, bet ir dabar dar 
nešugrąžino tą dolerį, kurį ji 
gydytojui mokėjo uz išegzami- 
navimą. ’' • ■ < :..

Tokie Gegužio pakalikų 
darbai pradeda ir tiems dar
bininkams atidaryti akis, ku
rie iki šiol dar vis tikėjo Ge
gužiui ir kitiems jo agentams.

\ S.L.A. 2 Kp.'.Narė.

talistinių laikraščių ir užsi
kloja jais.

Reikia pripažint, kad da
lis Amerikos darbininkų dar 
ir šiandien, miegodami ant 
kapitalistinių laikraščių, vis 
dar sapnuoja apie gerus lai
kus, nežiūrint, kad'bedarbė 
auga ir ekonominė padėtisTegyvuoja Ęomunistų Turi orgąųi^ųoti darbininkų.

komitetus dirbtuvėse, kad, sunkėja. ...Yra tokių darbi- 
prirengti dirvą organizavi- ninku, kurie nežiūri į laik- 
mui darbininkų į kovojau- raščio kokybę, bet į kiekybę, 
čias darbo unijas. Turi O kapitalistai popieros nesi- 
rėngtis paversti imperialis- gaili. Leidžia laikraščitis 
tų karą į karą už nuverti- po 30—80 didelių puslapių, 
mą kapitalistinės sistemos, kuriais netik kad glosto ir 

-— ----  klosto skurdžius darbinin-
New Yorke kongreso fa- kus, bet ir jų protą tvirtai 

’ " 1 ” 1 '» kapitalistiniais
vu Fish priešaky tyrinėja lankais, iš kurių greit negal 
komunistų veikimą. Tame pasiluosuoti. . . x
tyrinėjime ne tik Komunis-| Amerikoj revoliuciniai

LDSA Pild. Komitetas.

Į Tarptautinę Pedagogijos
AUKOS AGITACIJOS FONDUI

kad net amerik 
firmos pirminii 
Kahn’as, turėjo

. KAUNAS. — Tarptauti
nės pedagogijos parodos Le-

J1? ningrade atidarymas iŠ iri- i. w .. - , , ,
liepos mėn. nukeltas į 15 d. komitetas su atsto- sukausto

t , n i n _ i liepos mėn. Lietuvos ekspolykas. Paskelbus karą, vy- . - - i 1
rai bus verčiami kariauti, o / - - - - -----
moterys ir' vaikai .gaminti S^^nčia įŪ ridija, komunistų (vei-'darbininkai leidžia komuni
amuniciją. to

Komunistu Partija, vadas to mokytojų seminarijos yi-

natams šutvarkyti ir paaiš
kinimų duoti švietimo mi- ■

svengia Įvairių uaroų, ginančių ant partijiečių pet
’ Tad bent nuoširdžiu pasidarbavimu Daily Worke) 

urėtų atsiteisti tie mūsų pritarėjai. ' ’ ' / visos darbiniiikų klasės,
is jiafagimm^ y ra kreipiau! as ypač į lietuvius dąrbi- mums sako: “Mes kovojam nauską, kuris 
kus, kurie Daily Workerio reikalais buvo atsilikę la- ir kovosime,-bet už ąavo rei- pos" 10 ' dri irVigrįžta’rliepOš 

kąlus. Mes paversime ką- mėn. pabaigoje.

dą Kauno' Simno Daūkan-i ki!Ha? AŠgRėinama, bet stinį ląikraštį “Daily .Wor-
vi- fcupgi ųumaskųojąma ir A- ker , kuris veda nuolatinę

ce-direktorių p. Ma^L rner^os buržuazinė demo- kovą su kapitalistų klesa. ir
> išvyksta lie- ^ra^ija. Atvirai parpdoma, jų geltonlapiais. Numas- nq^tyarkcUpavardžių, bet fe- 

; ikąd. įstatymai ir teismai kuoja kapitalistų juodus1’ ” 
naudojama prieš /ūarbinin- darbus,, jų, plaųusri ępjąųgį- 
kus. " . . < mui .darbininkų kylančio ju-

I * JI •• • • 1 ‘ \ 1144 * ’ *4

kąlus.
;— . . ............... •U— »—■* .—i ■ ■ * ‘L A .i ——j-------- - n'.—ir-.

■ . ■ - A-v i
Hooverio

■ ; i : ■ r a 1 • ’-į ■ Į 5 . 
Valdžios “išmintis” Taktina■ ' 1

R r ... •■ •■••■■į - ‘ - jr I ■
1 Siūlo šunaikiniTną*'. di-{

■ Patarimas Mažiau Kviečių Sėti...
Juokingai taimeriams “gelbsti” prezidento Hooverio valdžia. 

Kadangi kviečiai baisiai atpigo, bušelio kaina nupuolė iki 64 
centų ir Taimeriai lįųkstaųčiris' bankrutuoja, negaudami ,už kvie
čius-nei tiek, kiek kaštavo pdtsai ’jų išauginamas,—-tai valdžia pa
taria farn}erįams sumažinti grubių sėjimą .bent £0 procentų. Tuo 

yrfidų kainn pakils pati*sAvaimo. 1 "

dėjĮės grūdų dalies. ' t .. . ■ : ■
' Brazilijoj paskutinit? laiku suvertė į vandęnį 2,000,000 išvarų* 

kavos perviršio, kad likusiąją .dalį .kapjtalistai- galėtų ^bran-^ 
•giau parduoti. Vokietijoj rugiais kiaules šeria ’ir pečius kąrena. 
Tai naikinimas' bei netikslus panaudojimas, jau gatavo maisto 
produkto. “ , ' ; . *

Amerikos gi valdžios “išmintis” tame, kad jinai" ragina iįš- 
anksto naikinti vaisius, aprėžiant jų gamybą. i

Puiki kapitalistinė logika. Milionai darbininkų badaują dęl 
to, kad perdaug tavorų prigamino;* Taimeriai bankrutuoją Jei 
to, kad perdaug grūdų priaugino; maišto produktai naikinami, 
o tuo pačiu tarpu jų kainos-' palaikomos kaip galint aūgštėšnėš.

Bankai, grūdų ir gyvulių trūstai gražiai pasinaudoja iš grū
dų* kairių nupuolimo ir iš farmerių barikrūtavimų; o jeigu far- 
rneriai ir mažiau javų sėtų, sulig Washingtono recepto, ir tupm 
juck labiau/ekonominiai sųsipūktų; ' pelnagrobiai mokėtų, kaip 
naujas dirbančių farmerių nelaimes paversti sau į auksą.

Dabartinis pramonės ir lauko ūkio kpzis vaizdingai įrodo 
supuvimą kapitalistinės filosofijos ir .kaip pirštu, į akį .duria tuo 
faktu! jog tiktai’ per proletarihę revoliuciją tegalės" būt tinkamai 
išspręsta’ darbininkų ir dirbančių fįirjrnerių-^lau^įąia?, kaip \kąd 
matome į • z '* ■

-------- •. dėjimo, ' provokacijas JL
New, Yorko policijos-<“ra- šxpri?tus.' ,yądpvaųja dar-( 

dikalinio biuro” yiršininkąs, bin.inkams Klasių kovoje, -ir 
šnipas John A. Lyons, kpn- giną jų reikalus. “Daily 
grešo komiteto klausipėja-j Worker” yra cementu darbi- 
mas, pripasakojo “baisių ninku judėjime, kuris ce- 
dalykų” apie komunistus.’mentuoja darbininkus krū-
Jis ųet ąakė, kad New Yor-|von po komunistine, vėliava 
ko “raudonieji jau pribren- bendrai .kovai už pasiliuosa- 
dę phie re^OliUCijOS,’* IraVrlon.

Kuomet jis kalbėjo apie 
darbininkų streikus; komu
nistų vadovaujamus, tai jis, 
atvirai;pasakė,’’kad tokiuose 
atsitik^įmūpše suareštuoti 
darbinirikai .teisiami Specia
lių Sesijų teisrhe; policiją 
tiksliai neduoda jiems džiū- 
iįes tęįpiųo. Jis saįko, . 
tokiam, atsitikime kai tini
mai sudaromi ,cĮel .‘‘bętvar- 
i<eš kelifno?^' ‘ v j

6

vimą iš neteisybės ir skriau
dų? \

“Daily Worker” skelbia? 
vajų už gavimą -daugiau 
naujų skaitytojų. t Lietu
viams darbininkams (komu
nistams paskirta kvota 250 
naujų “D. W.” Skaitytoj U. 
Kvota mažiuke ir prie ,^ero 
pasipy|įmo gąjĮįma .padegu-’ 
bintai surinkt tprenumeratąi 
^priešą; laibai!

Jtonus .darbininkų ‘ bedarbė

pasiekti mūsų šaly.Wilkes-Barre, Pa.
F. Naujalis surinko ant 

blankos $6.55. Aukojo seka
mai: D. Darkintis $1; J. .Gri
gas, F. Naujalis, J. Kareckas, 
A. .Stakiūnas, K. Bondarčik, 
M. Krutulis, A. Lukšas, J. 
Vįtkūnas ir A. A.dąnin (pavar- . 
dė neįskaitoma) . po 50c ; J. y 
Štepanaus 30c;. J. GučĮąlįs. ir 
A. Bolovičius po 25č. » \

NUO RED.—Labai negerai 
draugai darb, kad ant ’ vietos ” 

dakcijai atsiuiičia a'ukų tihki- ■' 
mo blankai! • ‘Tuo tarfcu 'b’lan-* ' ’ 
koše buna paVhrdeė ‘užrašytas’ ' 
taip,' kad niėku: būdu jų nę- 
■glalfnia įskąRyti, prisieina tik P 
špėjimdiš pasitenkinti? J vecuų.- insu umeucnmų, reniu
•n':, r-;' ' r'“ J . < i i r m . ’#1" to mechaniškąjį, termiškas!

t

spręsti iš Šių skai

traktoriams dėta

Šituose cechuc 
viena sriove. Kie

kankina, lietuviai darbinin
kai . turi savo .įu' dienraščių, 
“Laisvę” ir ^VfilĮpį^ Iriais 
taipgi reikia rūpintis, bet 
visgi 250 prenumeratų gali
ma nesunkiai surinkti. Tre- 
nųmeratas “D. ,W.” galima 
rinkt ne vien- lietuvių tar- 
pe^ bet apjamai dąrbįųin- 
kuose,,kurių yra milionai, o 
labiausia reikia stengtis 
platini/’ anglišką laikraštį, 
angliškai kalbančių dąrbi 
ninku tarpe, kad kuo dąp1 
giausią supažindinus,su,kįa 
siiį kovos /eiga ir jos uždą 
ViniaiS

dirbtuves, jėgos stotį.
Iš viso gamykloj dirbs K 

500 darbininkų, inžinieri 
technikų ir tarnautojų. Iš j 
—300 amerikiečių.

Amerikoniškos firmos rre 
chaniškojo renkamojo ceri 
surinkimui, užkniedymui 
mechaniškosios konstrukcijc 
sustatymui paskyrė 163 d ii 
nas. Visi Šitie darbai pavyk 
padaryti per 28 dienas. Ami 
rikiečių nustebimui nebuvo g; 
lo.

Kalvių cechas buvo pastab 
tas ne per 170 dienų, bet pc 
45 dienas.

“Udarnikų” statybai page 
bon ėjo kolchozininkai, Stalir 
grado ir kitų pramonės centr 
darbininkai.

MM
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usirinkimas. Narių 
aug. Mat, visi žin- 

i> g irs t i raportą iš 
6-to seimo, kuris į- 
io menesį Chicagoj. 
i>davė raportą iš į- 

Meldažio sve- 
s nariai, didžiu- 
>ortą priėmė ir
> seimo tarimus, 
-reiškė pasipik-

> ir \ isų jo pa
imu—už pašau- 
< ir išmėtymą 
delegatų iš sve^, 
.tus ir kitus da-

nėti, kad susi- 
vo ir vienas ki? . 
sekėjas, tai vie- 

kelti lermą ir 
as daugiau pa- 
irgšas apsiriko, ; 
-kas jam neprį- 
t vieną, kuris 
)kal apsišvietęs 
ilials. Paskui 
vieila moterėlė, 
o sLidarė trys, 
prit.\ delegatų 
lerhio kėlėjas,

;as, tuojaus pradėjo 
id eikime laukan ir 

kitą mitingą. Na
rė jam kelianti ir 
tingą. Bet pamatęs, 
ls neina, pats nusira-

iriminti, kad šis mū- 
•ksnys į susirinki
mo. Bet pereitą 
atsilankė ir savo 
jo apginti Gegu-

Vienok jam ne
sirodo, kad mūsų 
bininkai jau su- 
jų reikalais rūpi- 
svetimais. Paga

nanti ir Čia, 
kaip Ge- .

kalikai elgiasi. Pa
ti nansų sekretorius 

*ašė vieną našlę prie 
r iš jos paėmė mo- 
)et per septynius mė-. 
laikė pas save,
o nesakydamas. Tuo- 
3 kreipėsiA kuopą su 
r kuomrtuibaudė tą 
ii konstituciją. Buvo 
; tai našlei sugrąžin- 
s, bet ir dabar dar 

tą dolerį, kurį ji
< mokė j o už išegzami-

as 
u gel is
s, pamatė

nie- •

Gegužio pakalikų 
radeda ir tiems dar- 
s atidaryti akis, ku- 
ol dar vis tikėjo Ge- 
kitiems jo agentams.

GITACIJOS FONDUI
Ikes-Barre, Pa.

lujalis surinko ant 
$6.55. Aukojo seka- 
Darkintis $1; J. Gri- 
JaSijalis, J. Kareckas, 
ūnas, K. Bondarčik, 
/bdisį A. Lukšas, J. 
irA. Ądanin (pavar- 
aitoma) po 50c; J. 
s 30c; J. Gudalis ir 
ričius po 25c.
RED.—Labai negerai 
daro, kad ant vietos 
<o pavardžių, bet re- 
atsiunčia aukų rinki- 
cas. Tuo tarpu blan- 1 
ia pavardės užrašytos ’ 
i nieku būdu jų ne
skaityti, prisieina tik 
j pasitenkinti. [ '

, lietuviai darbinin- . 
savo du dienraščių, 

’ ir “Vilnį”, kuriais 
eikia rūpintis, bet 
) prenumeratų gali- 
nkiai surinkti. Pre
sas “D. W.” galima 
& vien lietuvių tar- , 
aplamai darbinin- ~ 

:urių yra milionai, o 
i reikia stengtis 
r anglišką laikraštį, 
.i kalbančių darbi- 
arpe, kad kuo dau- 
supaži ndinus .su kla- 
>s eiga ir jos uždą-

19J9 bado metąjs, 8-tam Par
tijos suvažiavime, Leninas pa
sakė :

—Kad mes galėtume rytoj 
duoti 100,000 pirmos rūšies 
traktorių, aprūpinti juos ben
zinu, aprūpinti juos mašinis
tais, jūs puikiai žinote (jog 
kol kas tai—syajonė), tai vi- statybą ir 

valstietis pasakytų: jo 
už komuniją” (komu- penkmečio milžiną. . ” ,

žmonės dirbo, nesiskaityda- 
metais Dzieržynskis I mi su laiku ir oru. Dirbo ly-

• Pa
buvo išplėstos socialisti- 

"udarnų1” bri-' 
Ir >lig gruo

džio mėnesio -pagrindiniai cet- 
chai buvo jau pq stogu. ■ ; 

Arnęrikpniškos. firpios ne
spėjo. vytis tokiu tempų. Pa
darytų- Amerik’pj užsakymų iš
pildymas Vėlin'osi kėliAis' ‘mė
nesiais. Montažo 'dąrbinįnkai 
nenusiminė. Jie pasiuntė Nfc 

■vorosijskan savo brigadas. Su
vienytos krovėių ir traktorių 
statytojų brigados iškrovinėjo 
Amerikos laivus ir specialiu 
maršrutu siuntė mašinas trak
torių gamvklon. 24 gegužės 

ateiti
Ir 

gamyklos [jau 3 birželio šimtai varstotų 
eis daugiausia į Pavolgio 'ir stovėjo savo vietose ceche. 
Šiaurės Kaukazo laukus.

—Dešimts tūkstančių trak- drauge °su negirdėtais tempais, 
toriu per metus, 10-20 arkliu Įmonė buvo paleista anksčiau' 
pajėgos kiekvienas—šiai STO nustatyto laiko.
(Darbo ir Apsaugos Sovieto) Buvo toks laikas, kad įmo- 

Uždavinys duotas ne manė paleisti tik lig soalio

Kaukazo stani- 
kad zavodui

Pasekmėje to

Kai šiaurės
cos Sužinojo, 
trūksta žvyro, jūs organizavo 
“voskresniką.
keletas traukinių su žvyru sta
tybai, gauta veltui. Komjau
nuoliai, namų šeimininkės, 
darbininkai kolonomis ėjo į 

subotnikais” phdė- 
kelti augštyn traktorinįdutinis

“Aš — 
ną.

1925 _____ __________ ________
kelia klausimą apie pastatymą !jant, sniegant, pustant.
SSRS traktorių gamyklos. BetĮčiai 
šalis dar neatsigavus, šalis dar nes lenktynės ir 
ne tiek turtinga, kad duotų gadų judėjimas.

Jį statybai milionus rublių.
1926 metais Glavmetalas 

gauna įsakymą pradėti priren
giamuosius darbus traktčrių 
gamyklai statyti. Tam pačiam 
Glavmetalui duota uždavinys 
išsirinkti traktoriaus tipą, kurs 
turės būti gaminamas pirmoje 
Sovietu gamykloje.

1927 metais didžiulis tyras 
ties Stalingradu, kuris sueina 
su Astrachanės Stepais, išrink
ta vieta traktorių gamyklai 
statyti. Stalingradas turtin
gas gerais vandens keliais ir! pradėjo Novorosiiskan 
gelžkelio susisiekimu. TraktcčĮ garlaiviai su užsakymais, 
riai iš Stalingrado

Pa

m,ųjų mašinų, 30,000 pjauna
mųjų mašinų, 100,000 akėčių, 
10,000 traktoriams prikabina
mųjų prietaisų.

įmonė apima 3,589 varstotų 
ir 9,256 darbininkų prie var-■ 
stotų, ūe. kitų darbininkų.

Įmonės keliai užima 19.5 ki
lometrų. •

Medžiagos apdirbimui -rei
kia 30,400 vagonų per metus, 
90 vagonų per parą. . ■

Visa šita .milžiniška plieno 
masė įeis per vienus didelius 
įmonės vartus, eis viena kryp
tim ir išeis per kitus vartus— 
jau‘gatavos mašinos, kasdien, 
šimtai vagonų. .i • . >

■ Kiekvieną- valandą—-1^4 ga
tavos mašinos.

Negirdėtos milžiniškos skait
linės, kurios’ gali būt tik lai- 
mėianČio socializmo šaly. 1 i

Šios skaitlinės rodo genera-

rf»ą, skaitlinės, kurios muša vi

Sprihg; -N. J. Komis’ijoTi - įėjo 
draugai J. Bimba, J.: šlapikas, 
J. Johnson ir F. Urba, . ,Kas 
norite važiuot į ALDLD VI 
Apskričio pikniką 17 d. rug
pjūčio, užsiregistruokite iš- 
anksto pas viršminimus komi
sijos narius.

Taipgi ALDLD 13 kuopa ren
gia pikniką 27 d.^iepos, Hikets 

! Park, »Eastone. ,
Vardai, kurie aukojo delei by

los vedimo su fašistais.:
J. šlapikas $5; J. Johnson $3; 

A. N. O. $2; J. Ynkauskas, i J. 
žąsinas, F. Urba po $1; A. 
Taryydis ir J. Bimba po 50c. 
Smulkių $1.

ALDLD 13 Kp. Nary^ i ■ » : * t

■ . . ! . 1.................... ! 1 1 1 ■ ,   u 1 i' iį

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
Į ■« 

V 1

PHONE 
Stagg 8342

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku, 
gyvavo Šioj

pačioj vietoj.

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

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

: '• Tą pačią : dieną įvyko APLA 
32 kuopos silsirinkinlas. Skai
tytas laiškas vieno nario, rodo
si, iš Carnegie, Pa., prašant pa
ramos jo sunkioj ligoj. Ant vie-> 
tos nariai sumetė $15.

Kuopa nutąrė pareikalaut iš 
P. Klovos, fašistų pastumdėlio

, (kuris kalba apie bolševikų ne
samus griekuš), APLA 32 kp. 
priklausančius pinigus, sumoje 
apie $60, kuriuos nariai sumo
kėjo mėnesinėmis ir įstojimu. 
Tuomet fašistas P. K. buvo 
APLA 32 kp. finansų, raštinin
ku. P. K. tapo išmestas iš 
APĖA už laužymą organizaci
jos taisyklių. Fašistas P. K. 
APLA 32 kuopos narių pini
gus ir šiandien tebelaiko savo 
kišėniuje. Dar ne'viskas. Tas 
pats P. K. dar tebeturi $15 sa
vo laiku buvusio Dailės Ratelio. 
Na, ir šitoks, žmogus • kalba 

(apie \‘bolševikų ilgus piyštu.s.”
Taipgi 13. d.' liepos i įvyko 

. . _ . susirinkimas,
generalinės IŠ tarįml] 'spaudoje 1 galima pąi

sus tuos, kas Svyruoja dešinėn, ALDLD 1.^ kp.
ar “kairėn,” nuo
Partijos linijos. Skaitlinės, ku-'žymet tiek. Kuopa

I R-» • • • J •

rios muša pasaulini kąpitaliz 
ma. —“Zviazda.”V

WILKES-BARRE, PA

paaukojo i 
$5 ir nariai ant vietos šunie- * 
tė $15 delei < vedimo bylos su 
SLA fašistine taryba, su Gegu
žiu priešakyje. Toliaus nutarė 
dalyvaut, organizuotai, ALDLD 
VI Apskričio piknike, kuris 
įvyks 17 d. rugpjūčio, Laurel

Telefonai:' So. Boston 1662—1373

A.; J. KUPSTIS.
, Želmnarriijos, ApdrAudbs ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS i ' .
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

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

tės pas mus.
332 W. BROADWAY' 

SOUTH BOSTON, MASS.

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

i Atneškite Mums Savo Akių Vargus .
Jeigu Jūsi esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, nuims nėra skirtumo. Mes daugiausia •remia- 
njeS' visuose atsitikimuose aht Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig šešėlių). i ! I ; ' '
ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS 

PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ j

DRS. SCHONGER & STENGER
., , OPTOMETRAI

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

JŪS

Nors netankiai pasirodo au
kos del A. F. iš mūsų koloni
jų, bet - visgi jos pasirodo ir 
gana gausiai.

Edwardsville, Pa., A. L. D. 
L. D. 128 .kuopa aukojo $20;. 
L. D. S. A. 53 kuopa, Plym
outh, Pa.,—$10; A. L. D. L. 
D. 229 kuopa, Lee Park Ave., 
Wilkes-Barre,—$10; A. L. D. 
L. D. 135 kuopa, Nanticoke, 
Pa.,— '$10; L. D. S. A. 63 

Nanticoke, Pa.,—$5;
L. D. S. A. IV Rajonas—$5; 
F. Naujalis surinko ant blan- 

Viso surinkta 
visoms organiza- 
už pasirūpinimą 

ran- 
pa- 
kol 
visi 

draugai ir draugės' pasisteng-1 
___ 7 _____ ___ '.Lj parinkę aukų grąžinti 

vienas penkias su puse -mimi- i blankas, nes darbą reikia ves-

“Udarnas” darbas leido eiti

• uždavinys, 
birželio mėnesį 1927 metais.
bet jau balandžio mėnesį 1928 mu. kad ji duotu tais metais 
metais STO priverstas pakeis- 75 traktorius, sekančiais me
ti savo nirmutini nusistatymą tais—1,100 traktoriij ir 1934 
ir padidinti metini gamyklos (metu gale buvo manoma da- 
išleidima lig 20,000 traktorių. | vesti produkciją lig 40,000 kuopa 
Gruodžio mėnesi 1928 metais traktorių per metus. ' 
sulig trečio varianto gamykla) pianai perbraukti skersai ir- 
(rauna isakyma gaminti 50.-' išilgai. Įmonė paleista 17 b'irž. P<os 
000 traktorių 15-30 arkliui jė- 1930 m.—metais ; ’ 
£°R- v. . " statyto laiko. f‘

Didžiausiame 540 hektaru metais, i ji duos šaliai 25,000 
plote prasideda tvrimo darbai, traktorių 
gyvenamųjų trobų 
sezoniniams <’ 
Liepos mėnesi 1929 metais kas del .to reikafinga? 
baigti pagrindiniu cechu tro-lto reikalinga, 

^bėsių braižiniai. Pamažu ura-L
deda eiti statomoii medžiaga, tęs išeitų 'iš konvejerio gata- 
Ruduo. 1 Ir štai prasideda j vas, surinktas,; gyvas trakto-- 
“udarnas” darbas cechus sta-irius.
tant. ‘ • į Stalingrado

Jau žinomi busimojo milžino 
bruožai. Traktorių gamyba 
bus sugrupuota trijuose mil
žiniškuose cechuose—kalvių,
liejyklose ir mechaniško rin
kimo cechuose. Šitie trys ce
chai buvo 
tempais, 
statybos 
Albertas 
reikšti:

—Stalingrado darbininkai ir 
inžinieriai rodo ktokius pasie
kimus, kad to jokiu būdu ne
galima pasiekti mūsų šaly.

4 Apie įmonės cechij didumą 
galima spręsti iš šių skaitli
nių :

Mechaniškasis surinkimo ce
chas užima 5 hektarus žemės. 
Jis gamins 1,900 detalių trak
toriams. Čia dirbs apie 900 
varstotų ir virš 5,000 darbinin
kų ; kalvių ir liejyklos cechai 
duos 700 
(dalių).

Visuose 
darbas eis 
vienas varstotas dirbs visada 
užduotus jarti detalius. Pas
kui jię visi eis į bendrą kon
vejerį, dęl surinkimQ. : >

Be šitų trijų mi^inų-cechų, 
įmo<nė .turi, keletą pagalbinių 
cechų: instrumęntalinį, rėmon-

* to mechaniškąjį, termiškąsias 
dirbtuves, jėgos stotį.

Iš viso gamykloj dirbs .10,- 
500 darbininkų,, inžinierių, 
technikų ir tarnautojų. IŠ jų 
—300 amerikiečių.

Amerikoniškos firmos me-j- 
chaniškojo renkamojo cecho [metinė 
surinkimui, užkniedymui ir | tonų, 
mechaniškosios konstrukcijos j Selmašstrojų statant suvar

tota '50.000 vagonų statomo
sios medžiagos, 32,000 kubiškų 
metrų betono, 27,000,000 st. 
plytų, 3,500 tonų geležinių 
konstrukcijų.

Metinės produkcijos vertė 
nustatyta 115,000,000 rublių 
(vietoj 37,000,000 pirmajam 
projekte).

Pasaulinis milžinas išleis: 
100,000 valstiečiu* ratų1, 100,- 
000 arkliniu greblių, 100,000.

1981 metu, su tuo išskaičiavi-

statyto laiko, šiais gi, 1930

j, o nuo sekančių me- 
statymas perstojo iš jos vartiį eis 

darbininkams. p0 25,000 traktoriij per metus.

$6,55'.
anksčiau nu- j $66.55. Tad 

cijoms ačiū 
suteikti. auktj 
dasi išsiuntinėta blankų 
vieniams nariams ir jos, 
kas, nesugrįžo. Todėl

Dar

Del 
kad per kiek- i kite parinkę aukų grąžinti

pastatyti tokiais 
kad net amerikiečių 
firmos pirmininkas, 
Kahn’as, turėjo pa-

traktoriams detalių

šituose cechuose 
viena sriove. Kiek-

sustatymui paskyrė 163 die
nas. Visi šitie darbai pavyko 
padaryti per 28 dienas. Ame
rikiečių nustebimui nebuvo ga
lo.

Kalvių čechas buvo pastaty
tas ne &er 170 dienų, bet per 
45 dienas.

“Udarhikų” statybai pagel- 
bon ėjo kolchozininkai, Stalin
grado ir kitų pramonės centrų 
darbininkai.

traktorių ga
myklai reikalingas ne tik ču- 
gunas, geležis, plienas ir ma
šinos—jai reikalingi žmonės.

Stalingrado traktorių ga
mykla tai tik Sovietų žemės 
ūkio mašinų statybos pirmgi- 
mis. Greitu laiku bus paleis
ta darban traktorių gamykla, 
su tokia pat produkcija, Char
kove. Jau gatavas ir pradėjo 
veikti milžiniškas traktorių ce
chas Putilovo įmonėj. . Ir pa
galiau pradėta statyt traktorių 
gamykla Čeliabinske, kuri kas
met išleis 50,000 traktorių su 
50 arklių jėgos kiekvienas.

ti visu smarkumu prieš - lietu
višką fašizmą. Ypatingai da
bartiniu laiku visi gaivaliukai 
šėlsta, visokiais melagingais 
būdais skundžia valdžiai tuos 

I narius ir organizacijas, kurios 
tik veda kovą su fašistais Su
sivienijime Lietuvių Ameriko
je. Tad mūsų darbas turi būt 
vedamas dabar dar smarkiau, 

j.dar su didesne energija, prieš 
visokius darbininkų klasės ne
naudėlius. M. Ž.

EASTON, PA.
d. liepos "įvyko SLA13 

kuopos susirinkimas. Apsvars- 
Baigta- sthtyti Rostovo že-,čius kuopos vietinius reikalus, 

mes ūkio mašinų gamykla. davė raportą kuopos delegatė iš 
Paskutiniai pastatyti cechai SLA~ 36-to seimo, d. M. švegž- 
pahuosuojami nuo laiptų (rus- 
tavonių).,

dienė. Delegatės raportas bu
vo įdomus. Ji atpasakojo, kaip 

Išleistą pirmoji partija—24 Gegužio klika, prisisamdžius po
licijos ir geng.sterių, daužė dar- 

[bininkiškiem delegatam galvas' 
Išleista trys mėnesiai atgal mėtė iš seimo. Nariai, aty- 

pirmieji 3,00 traktorinių pėdųi^iai, išklausę raportą, pasipik- 
rišamųjų mašinų, kurios dar- tino gegužinės klikos uzurpato- 
be davė patenkinančių pasek- riškais darbais ir priėmė pa- 

>■ ;smerkimo rezoliuciją ! gegužinės
v. : . t |klikos darbams, kaipgi užgyrė

Yra Viena Di- naują pildonjąją tarybą su d. 
džiausiu Įmonių Pasauly ! Bacevičium priešakyje.

SLA 231 kp. nutarė nesiųsti 
mokesčių tol, kol nauja pildo
moji. taryba galutinai dalykų 
nesutvarkys.-, • - • j ■ -

i Fašistukas P. Klova -bandė 
vepeliot, kad ipesiųstų mokesčių, 
naujai pildomajai tarybai, nes/ 
girdi, bolševikai ją kontroliuo
ja. O kaip, girdi, bolševikai pi
nigus pasigauna, tai iš jų dau
giau negausi. Bet Ličkūnas 
nėra bolševikas,' tik šiaip beša
liškas SLA. .narys, ir jis pa
reiškė, (kad P. Klova ir jo švo- 
geris 'S. Kulaitis nėra bolševi
kai, bet tikri fašistai, o jau už 
du mėnesius Augščiausios Prie
glaudos Amerikoje mėnesines ‘ 
iškolektavę ir centran nepasiun- 
tę. Ir, jis sako, toks žmogus , 
drįsta kitus nurvint, pats purvi
nas būdamas. Fašistas P. K., 
kaip musę prarijęs, atsisėdo ir 1 
daugiau savo kakarinės neati- ' 
darė.: ; ‘

eilinių ir 50 diskinių—sėjamų
jų maširių.

> / / I < ' i J. f i
Selmašstfęjus (gamįna masi

nąs socialistiniam žemės ūkio 
pertvarkymui. Įmonės terito
rija užima 117 hektariĮJ Jhti 
pastatyta‘35 korpusai su bend
ru plotu, virs miliono kubiškų 
metrų.
; Kalimo-presavimo cechas 

užima vietą, negirdėtą net A- 
merikoj—plotas 3 hektarai,. o 

produkcija—165,000

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

EXTRA! EXTRA!
AMŽIAUS STEBUKLAS
Naujausia Išdirbystė, ir 

tai mūsų viengenčių 
lietuvių išradimas

PUSTAI
kurių pagelba visos senos 

kurios, jūsų prasmėj
Su 
britvos, 
jau atslūžinę savo laiką, už
mestos kur nors, grįžta ir 
Jums vČl tarnauja, bet šį kar
atą su stebuklais atlieka .savo 
pareigas. .» . •

šie; PUSTAI dėlto yra XX 
amžiaus stebuklai, kad pakei
čia barzdaskutystę iŠ prievar
tos į nialonumą. ( '

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

Išbandymui siųskite savo lė
šomis Jūsų senas britvas, o 
mes stengsimės {tikrinti Jus 
verte šių naujų pustų.
Kaina: Safety Britvom 
Paprastom Britvom

$2.00
$3.00

Orderiuojant siųskite money 
orderius

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

ABERGRIP STROP CO. 
5311 Woodland Avenue, 

Philadelphia, Pa.

I GREITAS LAIVU PATARNAVIMAS
PER HAMBURGĄ MŪSŲ MODERNINIAIS LAIMAIS

, HAMBURG , DEUTSCHLAND
I ALBERT B ALLIN NEWyORK
■

Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regd- 

> liariai išplaukiknai mūs populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės į lokalinius agentus mūsų

Hamburg-American Line
89 Broadway -f- 4* New York

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 

. tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur, dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHEJNE ST., DETROIT, MICH.

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti bu gailiniu automobiliu; dalinas i trU dalia:

A. LUTVINAS ’
/tSF UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

tinkamą baliams, te- Greitai pagamina-
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki-

me gardžiausius už-
kandžius (Quick

tiems pasilinksmi
nimo vakarams.

Lunch).

Lutvinas yra pla- Taip pat užsiimame
čiai žinomas Eliza- pi rkimu, pardavimu
betho ir apielinkes ir mainymų namų
miestų lietuviams ir b<-i žemių (lotų).
svetimtaučiams, to- / • «
del reikale meldžia-

R<*al Estate Licenseme kreiptis pas
mus. . C-2728.

A LUTVINAS
‘ 69 So. Park St. Elizabeth, N. J.

Tel.: Trinity 1045

1 Mechartlztnas. Kaip sustatyti suJi» pl*m 
kaįp surasti sugedimus.: kaip iAardiius

1 statyti. - Tas viskas mokinama kiekvieną «tu 
dentą praktiškai, po prieliūra instrpktorflj.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalingia® 
šia prie dabartinių automobilių. ,

3. Važinėjimas. Kaip pastoti' eksportu iof*
i riu. . , .t ' ;L lį

Pabaigę mtsų mokyklos kursą, turite pllnq 
progą pasinaudoti yienju iš dviejų amatai— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojame Lale* 
nius if, diplomą. Mokiname grynai lietuviu
kai ir angliškai. Kaina prieinama visiOMb 

Mokytojom yra ‘žymus eksj^rtaš L. TIKNIAVICVS.' Lb&Sijoe dienomis ir vjfltarais. Atti
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nUO 10 Iki 2 P.M. į

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street New York. .N. Y«

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS 

IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkarmausias ir už prieinam* 
kainą. Nuliudimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell __
Keystone

TELEFONAI: . .
___________ Oregon 5186
____________  Main 1417

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

Įsteigta
26 metai

ŠEKIT LINDBERG

Išmokite geriausiai mokamą Industriją. Mūsų gabūs Instruktoriai - 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių ihžinų mechhnikai's, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrui uždirba $60-100 į savaitę. .Leidimai už
tikrinti. Už dyką sujieskome darbą savo studentams. Klasės dieno- I 
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedėliomis nuo 10-12. Kata
logas uždyką. . '

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
1 GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ŽINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 

W 4ulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosval- 
' 1 gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 

Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklfis 

Reumatizmo, Sciatikos it Strėnų Skaudėji- 
] m0, Je’ffu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums

/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgintais mok- 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku.

, Kainos prieinamos.
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!

X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZINS 110EAST 16th ST/N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai 

VALANDOS: 9 A. Mc iki 8 P. M. NedėUoJA. M. ild 4 P. M.
(Tarpe 4th Ave. Ir Irving Pl.)
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Liepos
Lietuviškas Viešbutis
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ANTANAS ŽALIS, Savininkas

H APSKR. REIKA1

j. 7 1 J. lHlllllllY CV.O KJ • v.’ JLA J KZ

pakalikai fašistai, pasikviesda-| TORONTO, ONT., KANADA
i /v n 11 i rv ws nr<rvi Ir ii Ir 1 1 i»i A z 1 n 11 rr !

iyaifaus ęp.orto, Akrono ir Clevelan- i 
do' drūtuoliai trauks virvę. Yra ge-

Remkime Lietuviu*įvyko Lietuvos

GRABORIUSLIETUVIS

r

Lietuviai dar- 
skaitlingai da-

ne j, 24 
Rockse.

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

(Trečios durys nuo Boardwalk)

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
so. Boston, Mass.

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo kiekvienam . 
kambary.

IG. BACHES, Sekr., 909 I 
J. BONDZI, Iždininkė, 46

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Wcitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

J f . ,j : j
Liepos 11

AKRONj YOUNGSTOWN, 
.CLEVELAN p

A. L. D. L.1 D. IV Apskričio Piknike 
Kalbės A. Bimba

Minėto apskričio piknikas bus ne
dėliok 27 liepos, labai gražioj vietoj, 
tarpe; Cleveland© ir Akrono. Bus

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Lietuvė Fotografištė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

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

El Dorado Hotel

Bell .Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS 
GRABORIUS-UNPIERTAKEB

ik ’ •
acįįos ųięneįs toli 

j jail Mull$tas yŪpim^i su 
riais it jau prisižadėjo dn 
maspethiečiai pervažiuoti

i ■. . ■ im 'i w=e=s 
gaflėst^vb; kad lšmetė ; 
dar 'žioplesnį pirkosi ‘serus po 
$10

šeštadienis, Liepas 19, 1930

A. L. D. L. D. 40 kuopos 
buvo draugiškas išvažiavimas 
29 d. birželio, ant J. Vitkaus- seika, 

Chicagos.

DAINŲ PIKNIKAS

P< Vanagėlis.
.. « ...L , ■ ,į i i . J _

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI
“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J

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

į

, Puslapis Ketvirtas 1

McKEES ROCKS, PA.
Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 

Pabėgimo 18 Politinių Kalinių 
Rašo Simonas M. Janulis—....... ..................

Štai jau ir senai matyta Jonava. Aš pa- 
gelbėjau jiems nunešti jų bagažą ant sto
ties ir jis nuėjo derėtis su vežikais, kad 
gauti atskirą diližaną./ Jonavos stotis at
gyja tik tada, kai traukinys ateina. Taip 
buvo ir dabar. Traukinys tuojaus nuėjo, 
žmonės išvaikščiojo, išvažinėjo ir bematant 
palikome tik aš, žydė ir jos vaikas. Tik kur 
buvęs įeina stoties žandaras, kuris kadaise 
mane labai gerai pažino, nes nuo tos sto
ties aš daugybę kartų važiuodavau į Vil
nių ir atgal. Jis pažino mano sankeleivę 

.Aš gi tuo
jaus nusigrįžau. ir, paęmęs ta ketuyių me
tų berniuką ant rankų, pradėjau nešioti 

‘ _ » kad; jis už
dengtų man veidą nuo žandaro akių. Vai- 

ir tikietą" išduoda7’“Aš "Apsvarsčiau", kad buvo man draugingas ir pešiojo, mane 
tai man visai nepakeliui važiuoti ir nuo uz plaukų ir barzdos. Matant tai zanda- 
ten dar labai toli į Lietuvą, todėl papra- r?s mane paskaitė už žydą ir jų draugą, 
šiau, kad man tikietą duotų iki Minsko, |J*S apsidairęs dar kartą pasakė “laba nakt 
nes būk tai mano pati ir vaikai gyvena te- Jums ’ ir išėjo, 
nai, o ne Niže-Gorodskoj, kur būk tai aš 
esu bežemis ir todėl negyvenu tenai. Vir
šininkas nuodugniai išklausinėjo mane ir 
pagaliaus sutiko išduoti man raštą, kad lnu vilz.mvulllc JAI rvLVClz
ant stoties galėčiau gauti tikietą iki Mins- nakt; Tai buv0 15 spaiio 1912 
ko “po pereselenčeskomu tarifu”.

Gavęs tas popieras ir pasportą, kad aš

(Tąsa)
Laukiau iki 10 ryto. Pagaliaus atėjo vir

šininkas, kuriam aš pasakiau, kad buvau 
kaime Aleksandrovskoje ir išsirinkau sau 
žemę, kur būk tai man valsčiuje pasakė 
yra No. 32 ir turi 28 dešimtines. Aš tą 
visą sužinojau iš tos mapos. Viršininkas 

’ tuojaus priėjo prie tos pačios mapos, ant 
kurios aš pirma jo išsirinkau sau ūkį, ir 
ilgai žiūrėjęs pasakė, kad tas ūkis dar ne
užimtas 'ir Jis gali jį man užrašyti. Tuo-1

* jaus pareikalavo mano pasporto ir ant pa- . . _ .
sporto prispaudė antspaudą, kad aš jau bū- įr tu°Ja4s pasisveikino su ja.
siu Sibiro ūkininkas ir man išdavė tikietą 
beveik uždyką parvažiuoti į Rusiją.vtats. uz.uj'Ačį pai včuiuuu į ivu&aju,. c . . Trr. , .;C1 x.

Dabar reikia vėl suktis. Sulig pasporto P° stoti, laikydamas jį taip,
aš esu Niže-Gorodskos gubernijos, kur man 
ir tikietą išduoda. Aš apsvarsčiau, I

Tuojaus pribuvo ir jos vyras su vežiku, 
kuris paėmė jų bagažą. Mes susėdome į 
tą būdą, ir nors ne greitai, bet be sustoji
mo važiavome iki Ukmergės. Atvažiavome 

. Veži
mas sustojo tiesiog prie jo namų ant Kau
no gatvės, prieš pat miesto sodniuką. Tik

jau būsiu Sibiro piliečiu, švilpaudamas lei-1mes išlipome, tuojaus priėjo policistas (go
džiausi į stotį, nebijodamas jokių .žandarų,'rocĮOVoi) ir, pasveikinęs mano sankeleivius, 

"{įsmeigė akis į mane. Ukmergėj jau buvo 
mentais, patvirtintais bent 10 anspaudų anį didesniųjų gatvių elektros šviesa ir to- 
ir parašų, kad as tikrai esu Aleksejus Ko- icjei nors įr į0]į nuo lempos buvo, bet jis 
lotueninas. z imate mano veidą. Aš gi jį pažinau geriau-

Nuėjęs į stotį užmokėjau už tikietą iki Išiai—tai Hivo vienas iš bjauriausių Uk- 
Minsko 11 rublių 32 kapeikas, vietoje 45 i mergės policistų. Aš jam tyra rusų kalba 
rublių, kaip paprastai buvo mokama. Su-!pasakiau^ “Ko taip akis išvertęs žiūri?” 
laukęs vakaro gavau “pereselenčeską” i Jis atsake, kad čia jis visus pažįsta, tai no- 
traukinį, ant kurio ir išvažiavau iš Sibiro i qs ir mane pažinti. Aš juokais jam atša- 

f sostinės Irkutsko ir be perstojimo važia- kiau, kad “kai daug žinosi, tai greitai pa- 
,^au 16 dienų • ir naktų. Tik Čeliabinske semsi”, ir atsisveikinęs su savo sankelei- 
itfraukinys stovėjo apie 10 valandų, 6 kitur, viais . dideliais žingsniais _ pradėjau žings- 
Jcąip paprastai Rusijoje didesniuose mies- niuoti linkui. Rygos gatvės, kur jau man 
r i.__ ___ — — __ _ 1 . _ _ 1 • _ _ -1 i Kii rer r f i v* t tti m 1 i Ir n i n i -ti t n Ii z-J -tvw*e^tuose, po valandą ir daugiau.

Atvažiavau per visą Sibirą ir Rusiją iki 
U pat Minsko beveik be mažiausių nuo tikiu. 
V Minske nuošaly stoties sulaukiau traukinio 
; ir nusipirkęs tikietą iki Jonavos, Kauno 
; gub., sėdau į traukinį. Bet mano tikslas 
; buvo neatbūtinai sustoti Vilniuje, kurį 
; miestą aš gerai žinojau, nes kadaise tenai 

gyvenau ir mokinaus ir tenai aš jau bū
čiau gavęs visokią pagelbą nuo p. F. B. ir 
kitų draugų. Pirkau gi tikietą toliaus už 
Vilniaus tik todėl, kad jei iš kokios nors 
priežasties negalėsiu sustoti Vilniuje, kad

įbugvo žinomi visi užkampiai ir išlindimai 
per kiemus ir daržus. Tik aš pradėjau ei
ti, jis kas £in ką pasakęs mano sankelei- 
viamMeidosi paskui mane. Aš sustojau, 
apgrabaliojau brauningą ir atsigrįžęs užsi
degiau cigaretą, laikydamas degtuką prie 
veido, kad parodyti, kad aš nesislepiu. Kai 
aš sustojau ir jis sustojo. Aš vėl pradė
jau eiti—jis paskui. Aš supratau jo pla
na. Jei aš eisiu tiesiai bile kuria gatve, tai 
už poros blokų rasiu kitą policistą. Jis pa
duos ženklą anam sulaikyti ir pats pribus. 

I Tuojaus sudariau savo planą, kad neitį di-priežasties negalėsiu sustoti Vilniuje, Kau I I uujdUb buuariau savu jjianą, nau neiią cii- 
nereikėtų tenai eiti ant stoties pirkti tikie-1 dėlėmis gatvėmis ir pabėgti nuo to policis-

• tą, kur mane galėjo kas nors pažinti. Tad'' 
man vis tiek tikietas geras iki Jonavos, o 
iš ten jau tik 35 viorstai iki Ukmergės, 
mano gimtinės.

to kur nors per daržus. Kaip tik dasie- 
kiau Rygos gatvę ir užsukau už kamno, 
kartu ir iš akių policisto. kiek tik spėkų 
turėdamas nėriau pusę blęko tolyn, o iš 
ten tuojaus pasukau į siaurą gatviukę, na-Nuo Minsko iki Vilniaus atvažiavau per i.nv a„olonrJ" Rhva tomą,, L« iiotna i in be^s bl_skutl peršokau per gana augstąMet, vatandu, B,,™ Umeu te lietu, lijo. ’ “j J į , " ,P' F. ?

jįtssa—stinga**
nors aplinkui stotį į miestą, žandarai pra- i ■ v. ’ . .
dėjo lipti į traukinį ir lakstė iš vieno galo ' Čionai jau nesiskaito miestas ir pplicis- 
Į kitą, žiūrėdami kiekvienam į veidą, o ei-i tai naktį nestovėjo. Bet tik aš spėjau, pa- 
nančius į stotį perleido akimis kiekvieną; bėgti biskutį Rygos gatve, mano sekikas 
bent keturi žandarai, stovėjusieji prie du- policistas smarkiai sušvilpė švilpyne, kokią 
rų. Bet pasportų nei pas vieną neklausė, paprastai jie visuomet turėdavo. Tuojaus 
Aš pamačiau, kad čia man visai nepatogu atsiliepė bent du švilpukai Jš kitų pusių, 
išlipti ir todėl tupėjau vagone, nekantriai ir kai aš jau bėgau per daržus į pakalnę— 

visame mieste švilpė policistų švilpukai. 
Nuo bažnyčios jau ėjau be Iiaimės ir brau
ningą padėjau į kišenį.

Už pusės valandos jau buvau tėviškėję, 
bkur ant manęs su baisiausiu žiaurumu puo- 
jlė didelis mūsų šuva, bet tik;įš karto. Pas- 
j kutinį kartą map,e, mptė tas' šuva, kada aš 
i turėjau 17 metų. Ir nežiūrint, kad an da-

išlipti ir todėl tupėjau vagon
laukdamas, kada traukinys išeis. Praėjo 
apie 20 minučių ir traukinys pradėjo eiti.

•Atslūgo ir man sunkumas. Už poros va
landų jau, buvau Jonavoje. Vilniuje prie 
mapęs; aįąisedo šeimyna žydų: vyras, mo
teris ir jų berniukas kokių 4-rių metų. 
Kaįp paprastai Rusijos vagonuose, prade- !
da klausinėti, kur važiuoji, kas, kaip ir ttJ( x uę/luuul, u<x-

kad ir jie važiuoja . i Ųk- i bar buvau apžėlęs barzda, ūsais ir plau- 
mergę, kur turi judzių teatruką ir buvo Į - 1
Vilniuje atsivežti naujų filmų. Buvo inte-J 
ligentiški žmonės ir, ant kiek galėjau su
prasti, socialistinių pažiūrų. Iš Jonavos į 
Ukmergę tada gelžkelio nebuvo. Tad plen
tu eidavo- diližanai—būdos su arkliais, kur 
prigrūsdavo keliauninkų ir apie pusiauke-

• ly sustodavo pasiganyti arklius Borku
- miestuke. Tas man netiko todėl, kad aš
• žinojau, jei važiuosiu su tais vėžiniais, ku-
- rie stovės Borkuose bent 3—4 valandas, tai 

aš pribūsiu į Ukmergę ryte su šviesa, apie 
8 vai., kas man buvo visai negeistina. Mat,

. tenai pirmiaus mane pažino kiekvienas
iįno^s.

As pradėjau tuos žydus kalbinti, kad 
mes vieni nusisamdytume tą visą būdą, ta-

• da važiuosime be jokio sustojimo ir niekas
• nei mūsų, nei jų vaikučio nespaus ir net 

galėsime nusnūsti biskutį. Jie maloniai
? Sutiko, bile tik aš apsiėmiau padėti apmo- 
r keti iškaščius.

kais, šuva mane tuojaus pažino ir nusto
jęs loti pradėjo cypti ir šokinėti \ant ma
inęs ne įkąsti norėdamas, bet laižydamas 
i rankas ir kur tik jis galėjo pasiekti.

Šiaip taip prikėliau tėvus, belsdamas į 
langą. Bet tėvas, pamatęs per langą, kad 
koks tai “burliokas” su barzda, griežtai at
sisakė leisti. Pagalinus prasidėjo šeimy
niškai pasitarimas. Girdžiu motinos baL 
sa. sako: “Jei blocą ką nors padaryti 
norėtų, tai būtų įlindęs nekeldamas mūsų.”

Pagalinus po keletn minutų laukimo at
sidaro durys ir žiūriu stovi mano tėvas su 
liktarne vienoje rankoje ir kokia tai apru- 
dijuse šaudykle kitoje. Paaiškinau, kad 
turiu labai svarbų reikalą-ir noriu pasikal
bėti su juomi. Jis sutiko leisti mane į stu- 
bą. Įėjęs į stubą aš iš karto nesakiau 
jiems, kas aš toks esu, bet paklausiau, ar 
jie ką nors girdėjo apie savo sūnų, Simoną.

(Tolimus bus)

ko farmers, McKees Rockse.
Išvažiavimas buvo labai 

gražus, visi draugai ir drau
gės labai draugiškai pasikal
bėjo, padiskusavo ir pakvėpa
vo tyru oru.

Buvęs praeitame S. L. A. 
seime delegatu drg. J. Purti- 
kas papasakojo, kaip bjauriai! 
ir brutąliškai pasielgė S. L. A. 
pirmininkas S. Gegužis ir jo

Prakalbos ' : ;' ’’
26 d. bus prakalbos 
A. 2 kuopos svetai- 
Locust St.,' McKees 
Kalbčs drg. L. Prū- 

Vilnies” redaktorius, iš 
Draugas Prūseika 

papasakos daug naujo, kas 
dėjosi Chicagoj laike S. L. A. 
seimo ir kas dabar girdėti, 
praėjus S. L. A. seimui; taipgi 
nupieš daug dalykų iš darbi
ninkų gyvenimo. Po prakalbų 
bus diskusijos.

J. Kantrybe.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

W-H.J •

mi gaują mušeikų, kurie daug 
S. L. A. progresyvių delegatų 
sumušė ir virš. 200 delegatų 
išmėtė už svetainės durų, vien 
del to, kad delegatai reikala
vo savo teisių. Pagelba buo
žės, S. L. A. ponai, pasilikę 
su savo pasekėjais, apsišauke 
save ir vėl S. L. A. Pildomąja 
Taryba, Kuri yra nelegališka. 
Išmestieji delegatai, 'susirinkę 
kitoje svetainėje, išrinko tei
sėtą Š. L. A. Pildomąją Ta
rybą ir visi pasiryžo kovoti 
prieš fašistinį elementą, kaip 
S. L. A., taip ir kitose darbi
ninkų organizacijose. ’Minė
tame išvažiavime kovai prieš 
fašistinį elementą surinkta 
aukų $19.05. Aukojo šios 
ypatos: J. Portikas ir J. Mi
liauskas po $5; po $1 aukojo: 
Ig. Kazlauskas, Gragiškietis, 
A. Veleniškis, Ed. Rakita, F. ' 
Rodgers, J. Lukošaitis ir M. j 
Paulauskas; 50c: S. P., A. M. ' 
S. ir J. Miliauskienė; J. Laba-, 
nauskas aukojo 25c; smulkių 
surinkta 30c. Drg. J. Mažei
kis, negalėdamas dalyvauti 
minėtame išvažiavime ir daži- 
nojęš, kad. buvo renkamos au
kos, pridėjo dar $5. Taigi 
viso aukų pasidaro tuo laiku'biznio policijai neskundė. Bet| 
$24.05.- Toliaus paaukosime j jis skundžia net draugijas, 
daugiaus ir tegul nemano lie
tuviški fašistai, kad mes ran
kas nuleidę sėdėsime, kada jie 
griauna mūsų organizacijas ir 
terorizuoja narius.

Dabar, liepos 27 d., vėl bus 
draugiškas išvažiavimas ant 
minėtos J. Vitkausko farmoš; 
išvažiavimą rengia S. L^ A. 
286 kuopa, McKees Rocks, 
Pa., įr kviečia'visus kuo skait
lingiausiai dalyvauti minėtame 
išvažiavime

Liepos 23 d., 7:30 vai. va
kare, priešais City Hali, įvyks 
Komunistu Partijos masinis 
mitingas. Kalbės kohiuhistų 
kandidatai į Kanados parla
mentą. Prakalbose bus pro
testuojama prieš' vietos polici
jos žiaurumą ir aiškinama K. 
P. platforma, 
bininkai turėtų 
lyvauti.

Liepos 6 d. įvyko Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Pašelpinės 
Draugijos piknikas. Kadangi 
draugija yra pažangi ir spar
čiai nariais auga, tai vietos 
atžagareiviams jinai kaip kau
las gerklėje. Todėl draugija 
lietuviškų šnipelių buvo įskųs
ta. Pribuvę detektyvai j ieš
kojo svaiginančių gėrimų, bet, 
nieko nesuradę, nuvažiavo 
“gademuodami” ant šnipelių.

Čia randasi vienas aklas ka
talikas, kuris ir Lietuvoj bū-j 
damas atsižymėjo šnipinėjimu 
prieš susipratusius darbinin
kus. Toronte jis, po priedai!-, 
ga kromelio, alų šiiikuoja. Pa
žangūs Toronto darbininkai jo

ra sale šokiams; bus Šauni o'rkestra. 
Ą. L. D. (L- D. IV Apskritys kviečia 
visus, lietuvius xlarbininkus atsilanky
ti ir paremti apsvielos organizaciją. 
Įžanga tik i 25c. Automobiliais iš 
Cleveland© važiuokite Broadway iki 
Bedf^;d, iš ten Jpikite Akronę , kelią j 
No. 8 ir išvažiavę' iš BedfAdd ir 
pervažiavę trekes pasukite po dešinei 

jį pikniką. Arba imkite Akrono gat- 
; vekarį ir išlipkite ant Stop 29j>.. Pa- 
Įgąl šį kelrodį ir kitos kolonijoj? ga- 
lės lengvai - surasti. Kviečia rengė
jai. 169-71

šiomis dienomis pakratė ko
jas p. Jokubynienės leidžia- • 
m as lapelis, žinomas po vardu! 
“Kanados Lietuvis.” Nieko 
stebėtino. Rimti darbininkai 
senai žinojo ir tik laukė, kAip 
gre.it jų pranašystė išsipildys. 
Iš pradžių dar kai kas iš' to,- 
rontiečių pasipirkdavo, kaipo 
navatnybę, bet vėliaus Juodis 
su Ramoška kiek paimdavo,, 
tiek grąžindavo. O kurie' už- - 

1 si prenumeravo metams, tai ap-1

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

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEM4. KAI
NĄ, N UI IŪDI- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS:

Darbas Turi Eit Pir
Antro Apskričio kom 

praėjus pusmetinei konfi 
jai, darbą varo pirmyn, 
ko mūsų spaudos naudai 
prirengimo darbas, nors 
bet daro progresą. Sak; 
t&i, todėl, kad į pasiųstu? 
poms laiškus darbininkų 1 
mu kuopos tyli. Tik viefi 
kuopa iš Newarko pranešt 

. dus išrj/iktų darbininkų. t 
kitos kuopos?

.• . Tylėjimas yra blogas 

. kas ir sutrukdymas darbo 
kalui priėjus nežinai su ki 

i rėti reikalą, čia jau kuo] 
kretorių apsileidimas, ka< 
prisirengia tuo klausimu 
syti laiškutį.

Lindeno kuopa pridavė 
nuo išvažiavimo po įvyl 
konferencijai. Bet dar to 
užtenka davimui “Laisvės” 
ninkams dovanų. Todėl 
kuopa, Newarko, turėtų 
tarimą vykinti gyveniman 
ruošti bendiiai su apskričii 
rengimą tam tikslui. Gi 
gams lindeniečiams, vard< 
ąkričio, tariu Širdingai ač 
puikų pasidarbavimą.

Prie 17-tos dienos rug; 
mūsų spaudos naudai pi 
prašomos visos kuopos dal 
ti. į4ĮęųQ^oS ir jų veikėjai 
pasiįą^inti suorganizuoti fc 
kad jMiękyięna kolonija aV 
ęrgąn^uqtai į pikniką, šis 
nikas: turi |>ūt antras di< 
po dienraščio “L-vės” piki 
į?įki}iįio vieta jau visiems 
ma--.Winfcks Farmoj, kui 
sieips ixatinka ir gamtos ž1 
hlu dailu ’

(Bbalzamuoja ir laidoja n ona Irai 
▼i«okių kapinių. Norintieji geria 
tarnavimų ir už Žemą kainą. nolifidlaMN. 
valandoje iaukitče pas mąoe. Pąs *anA 
galite gguti letųe ant vienių, kapinių kui? 'f 

f geria^^je v|eip|ą y j r«ž . kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

T BALTIMORE, MD.

šiame piknike dainuos penki chorai:
AIDO CHORAS, vedamas Šalinaites, iš Brooklyn, N. Y.; LYROS CHORAS, vedamas Rctikevičiūtės, iš Maspeth, N. Y.; CHORAS BANGA, 
vedamas Eremino, iš Elizabeth, N. J.; SIETYNO CHORAS, vedamas šalinaites, iš Newark, N- J-> ir LAISVĖS CHORAS iš Paterson, N. J.

LYROS CHORAS iš Maspetho

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

PASTABA: Jeigu 20 d. liępos (July) pasitaikytų lietus, tai piknikas įvyks toj pačioj vietoj 27 d. liepos (July) •
KELRODIS: Važiuojant automobiliais, važiuokite Main St. iki Market St.; po kairęi Market St. iki McBride Ave. ir važiuokit iki aužgtai / 

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

Lietuviai kliaučiai, k 
•prigulite prie T. U. U. L., 
pamirškite, kad ketvirtad 
24 d. liepos, 8 valandą vak 
514 N. Euton St., įvyks : 
rinkimas. Visi ateikite ir 
simokėkite užvilktas dūol 
Kurie dar nepriklausote 
šios organizacijos, tai aū 
te ir prisirašykite. Įstojii 
rodosi, tik vienas doleris, 
nefcihių reikia mokėti po 2 jL L * w -Moteriškų drabužių si’ 
jai gerai susiorganizavę į 
U* U. L. ir jau keliose dir 
vėse turėjo streikų, kur 

Tai kodėl nega 
siuv 

drabi
Kodėl

laimėjo, 
ir vyriškų drabužių 
pasekti moteriškų 
siuvėjų pėdomis? 
negalėtų susiorganizuoti, į 
ti į naują kriaučių uniją ? 
nėr brangu užsimokėti 25 < 
tus į mėnesį.

Lietuviai darbininkai 
nemano prigulėti prie An 
gameitų unijos, nes per i 
Uiką tos unijos lyderiai n 
kino darbininkus. Paimk: 
kad ir ne taip senus lai! 
Apie treji metai atgal An 
gtmeitų unijos lyderiai išvi 
lietuvius darbininkus į strei 
žadėdami pakelti jiems ai 
ir darbdavius priversti užsit 
tytįi kauciją nuo 500 iki 1J 
dtyėrių, kad jie nenumušij 
darbininkams algų be uni 
žibids, Bet kas iš to išėjo", 

1 savaite laiko streikas

j imu-—pakėlė algas. Nes t 
met buvo sezonas. Bet k! 
greit pasibaigė sezonas, t 
greit darbdaviai numušė d 

jbininkams algas. Paskui 
sirodė, kad nei vienas darb 
vis nebuvo užsistatęs kauc' 
kaip unijos lyderiai pirmi: 
sakė.

Pereitais metais buvo
giamos prakalbos, kvietė 1 
bėtojus net iš Brooklyno; i 
tavo, kad lietuviai darbiniu 
prįgulėtų prie Amalgami 
unijos. Bet ir čia nieko g 
neišėjo.

Dabar vėl šaukia mitii 
vienų lietuvių kriaučių ir 

a visokių male
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'STANKUS f
U S-UNDERTAKER

ir laidoj* notniratlaa *nt
<j. Norintieji <eriausio pa- 
už žemą kainą, nuliQ«il*t> 

citča p»i mane. Paa .
ku» ant viaokių kapinių koo- u 
itofa /r ui žemą kainą.

it. Vernon Street 
DELPHIA, PA.

. PROLETARINIO 
n gos Trečias 

SRITYS

CHORAS BANGA, 
> iš Paterson, N. J.

PARK

los pasiklau-

(July)
duokit iki aušgtai
■ospect Sts., vardu

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

II APSKR. REIKALAI

Darbas Turi Eit Pirmyn
Antro Apskričio komitetas, 

praėjus pusmetinei konferenci
jai, darbą varo pirmyn. Pikni
ko mūsų spaudos naudai visas 
prirengimo darbas, nors lėtai, 
bet daro progresą. Sakau lė
tai, todėl, kad į pasiųstus kuo
poms laiškus darbininkų klausi
mu kuopos tyli. Tik viena 5^ta 
kuopa iš Newark© pranešė var
dus išripktų darbininkų. kur 
kitos kuopos?

Tylėjimas yra blogas daly
kas ir sutrukdymas darbo. Rei
kalui priėjus nežinai su kuo tu
rėti reikalą, čia jau kuopų se
kretorių apsileidimas, kad ųe- 
prisirengia tuo klausimu para
šyti laiškutį.

JAndeno kuopa pridavė pelną 
nuo išvažiavimo po įvykusiai 
konferencijai. Bet dar toli ne
užtenka davimui “Laisvės” vaji- 
ninkams dovanų. Todėl 5-ta 
kuopa, Newarko, turėtų savo 
tarimą vykinti gyvenimai!—su
ruošti bendrai su apskričiu pa
rengimą tam tikslui. Gi drau
gams lindeniečiams, varde ap
skričio, tariu širdingai ačiū už 
puikų -pasidarbavimą.

Prie 17-tos dienos rugpjūčio 
mūsų spaudos naudai pikffiko, 
prašomos visos kuopos dalyvau
ti. Kųppos ir jų veikėjai turi 
pasirūpinti suorganizuoti busus, 
kad ,kiekviena kolonija atvyktų 
organizuotai į pikniką, šis pik
nikas turi į>ūt ’ antras didumu 
po dienraščio “L-vės” piknikui. 
Pįkųįko yięta jau visiems žino- 
ma—Į^infcks Farmoj, kuri vi
siems natinka ir gamtos žvilgs
niu dmh.,

Agiįįacįįos mėnesis 
jąū kpniitėtas rūpinasi su akto- i kad būtų pasekmės darbo vai
riais it jau prisižadėjo draugai J šių. r
maspethiečiai pervažiuoti susi-: Sekr. A. MaUilevicius.

Tik 
kad 
sve-

bei

mokinę porą komędijų po II 
Apskričio kuopas. Dabar tebe
liko tik su kalbėtoju susitarti, 
tad ir bus visas iš apskričio 
komiteto darbas atliktas, 
kuopos turės pasirūpinti, 
joms paskirtomis dienomis 
tainės būtų paimtos.

Drg. šoiomsko rašymas
receptas reikale apskričių komi
tetų apsileidimų mūsų II Ap
skričiai komitetui nereikalingas. 
II Apskričio komitetas žino 
kiekvieną savo ribose /kuopą, 
kuri pasimokėjusi ir kuri nėra 
mokėjusi, l^ūsų apskrityje se
nai pasiųsta paraginimas toms 
kuopoms, kurios nebuvo mokė
jusios su pirma ekspedicija. Ki
ta, jau mes turėjome pusmetinę 
konferenciją ir buvo raportuo
ta apskričio sekretoriui, kad 
yra nemokėjusios šešios kuopos 
ir su šia diena tik viena kuopa 
nėra pasiuntusi duoklių su ta 
sąlyga, kad jie nori išrinkti iš ■ 
visų narių ir tuomet jau pa
siųsti.

Mūsų II Apskričio 1 
buvo sužiūrėtos jau prieš Cen-1 
tro Komiteto posėdį ir nepasi-

nąją P. T., del atgavimo S. L. 
A. turto del S. L. A. narių. 
.Pelegatų raportas .likosi pri
imtas didelės didžiumos.

Taipgi rezoliucija priimta 
Pildomosios Tarybos klausimu. 
Taipgi kuopa nutarė nesiųsti 
mokesčių į centrą, laikinai pa
silaikyti kuopos ižde, iki daly
kai paaiškės.
., čia telpa kuopos priimta re
zoliucija.
Rezoliucija Pildomosios Tary

bos Klausimu
S. L._ A. 3 kuopa, laikytame 

savo susirinkime liepos 9 d., 
1930, išklausė raportą savo 
delegatų iš S. L. A. 36-to sei
mo, įvykusio birželio 16-20 d., 
1930, Chicago, Ill. Mes, 3 
kuopos nariai, tapom labai* 
nustebinti tuo rūstumu ir be
širdiškumu, kuri parodė mūsų 
pirmiau buvusioji pildomoji 
taryba ir seimo rengimo ko-^ 
misija, pasikvietusios talkon 
policiją ir mušeikas, kurie 
daugelį delegatų sumušė, dau
gelį nebaltai suareštavo ir virš 
200 delegatų—teisėtai išrinktų 
ir prisiųstų—išmetė iš svetai
nės tik už tai, kad jie teisėtai 
reikalavo paskyrimo iš jų tar- 

’ po bent vieno delegato į man
datų komisiją.

Mes skelbiame, kad tokis p.-
kuopos Gegužio ir jo pasekėjų^ žygis

yra nieku būdu nepateisina-, 
mas, nes jis (a) pastatė ne-

mokėjusioms pasiųsta paragini- garbingoj vietoj fnūsų organi-

. ..........................
Atkariavimui nuo uzurpato-1 taip pat panieką buržuazijai,1 

rių Susivienijimo, kuopos na-' kuri juos per mašinalį teismą 
riai yra pasiryžę dėti didžiau- jnusmerkė trims metams kalė

jimam

SS5SS5R3^WW5>3»5

sias pastangas. Drauge (mes 
šaukiame visus S. L. A. narius 
ir
kuriems rūpi organizacijos at
eitis ir kurie priešingi organi
zacijos turto eikvotojams; 
uzurpatoriams, remti mūsų 
paująją Pildomąją Tarybą, iš
rinktą Meldažio svetainėje į- 
vykusiame' seime.

S.L.A. 3 Kuopos Valdyba:
Pirm. A. Skairus,
Fin.. Sekr. V. K. Sheralis, 
Prot. Sekr. S. Baltutis, 
Iždininkas W. Bobelis.

šiaip pažangius lietuvius, per Dąrbjnijiky Pasiryžimą
ripms rnm orcrDni-zDrims nr- .> • ■ v

Apgintas Tąpo Mituigas

WATERBURY, CONN
Dainų Diena Čia Pat

Dainų Diena įvyksta 20 
liepos. Vieta labai graži, pa-, 
ranki—Charter ^Oak Parke, i 
.Hartforde. Programa bus ir
gi puiki' ir įdomi. Apart mū
sų valstijos chorų, būs dar iš 
Worcester, Mass., Aidp Cho
ras. Mūsų Vilijos Choras irgi 
smarkiai rengiasi prie to pik
niko. . ...t

Iš Wąterbųrio bųsas. išeis ly
giai 11 .valandą. - Viši, kurie 
tik rengiatės važiuoti, būkite 
paskirtu laiku, nes juo anks
čiau nuvažiuosime, tuo geriau i 
bus visiems.

Choro Korespondente.

d

Kada darbininkai būna pa
siryžę, tuomet policijos. agen
tams ne taip jau lengva išblaš- 

Ikyti. jų mitingus atvirame ore. 
i Tokį pavyzdį parodė negrai ir 
| baltieji darbininkai pereito 
j trečiadienio vakare, savo mi-, 
tinge, ;ąnt Lenox Ąve., Harle
me. Gengsteriški policijos a- 
gentai su j peiliais ir brjtvomis 
puolė susirinkusius; kiti plyto
mis į juos laidė nuo stogų; tre
ti užpuolė su blekdžekiais. 
Nors tuo būdu nenaudęliai .su
žeidė kelis darbininkus, bet 
ir patys gavo į kailį nuo negrų 
ir baltųjų darbininkų, kurie 
narsiai apgynė savo mitingą ir 
neleido jį išdaužyti. Pęlicija, 
kaip ir visuomet, čia irgi vęikė 
išvien su juodašimčiais.

‘ Puslapis PenFfas~r*1>

'f

r

Brooklyn, N. Y.

i

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
x6T DIVISION AVENUE, ’ BROOKLYN, N. YJ■ r - . - . -

ATSAKYKITE I ŠIUOS KLAUSIMUS ! 11

Urbo Lax Tabs 
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidūrių už- 

: kietejitną—kuris. Žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę '

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand AvepUe .
(Kampa* Clermont Area ne) 
MASPETH, L. L N. Y.
Telephone, Juniper ®7>6

. ; - ; i . 1 . ; . . ■ < *
Į. Ar tJūs . naudojate Grape Juice (vynuogių' ?sul 

tis) ? ...... ;. . . . . .
2. ,Kai^> jūs naudojate jas?

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

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

3. Kaip dažnai naudojate?
I

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

po vaisių sultys ?......... ..............
6. Kokia kaina už puskvortę (pints)
7. Kokio gatunko Jūs vartojate?, . . .
8. Kodėl? ..........................   .
9.

10.

Smarkūs Demonstraciniai 
Siuvėjų Mitingai

Kailių siuvimo centre, New 
Yorke, įvyko ^dų- d i d.el i piitin- 
gai siuvyklų darbininkų, atvi
rame ore. Juos sušaukė kai
rioji Adatos Darbininkų Indus
trinė Unija. Ir viename ir ki
tame mitinge dalyvavo tūks
tančiai darbininkų. Jie taip 
pasiryžusiai demonstravo, kad 
policiją pritrūko drąsos tuos 
mitingus užpulti ir išblaškyti. 
Demonstrantai kailiąsiuviai ir 
kiti siuvimo pramonės darbi
ninkai smerkė “socialistinius” 
senųjų unijų vadus, kaipo bo
sų gizelius, ir šaukė siuvėjus 
į kovą už pridėjimą uždarbių 
ir už darbo laiko sutrumpini
mą. **

mas. ir jeigu būtų- buvę rei
kalas, tai Uūtų pasiųstas ir ko
miteto’narys. Kada 'drg. šo- 
Ibmskas 'rašo, tai neturėtų vis
ką rašyti ,puo ausies, nepatyrus 
dalyky. Mes nesigiriam taip, 
kaip drg. šolom.skas padarė, 
kuomet' vieną kuopą Trentone 
jie tik sustiprino ir visuomet, 
kada rašė, tai rašydavo, kadĮSavo delegatus ir jų darbus, 
naują kuopą suorganizavo, kuo-ijje su pasiaukojimu ir energi
ni et tikrenybėje tik ją sutvirti-j ja sį0Vgį0 pažangiųjų delegatų 
no u pei. paiengimą piįsnašė Į pUsgje ]aĮ]<G policijos ir mu- 
poia nayjų nanų. Mūsų ap- Įgeį]ęų Įsiveržimo svetainėn ir 
skrityje dalbas varomas taip, jpejsckiojįmo. Mes užgiriame, 

kad jie, išmesti iš Lietuvių Au
ditorijos už teisėtą reikalavi
mą paskirti vieną iš pažangių
jų tarpo žmogų į mandatų ko
misiją, nuėjo su kitais visais 
delegatais į Mejdažio svetainę

toli, bet kad nebūtų didelių pagirų, bet ;

BALTIMORE, MD.

įsto- 
Juk 
cen-

jau

zaciją, (b) padarė žalos dau
geliui delegatų, (c) sukaldė 
S. L. A., nes išvyti virš 200 
delegatų laikė savo seimą at
skiroj vietoj (Meldažio svetai
nėj), kuriame tapo išrinkta 
pildomoji taryba ir visos rei
kiamos komisijos.

Mes pilniausiai užgiriame

VIETOS ŽINIOS

-------- -- -----------------_____
bių. Bet .mes gerai žinome, i 
kad it iŠ tonieko-nebus. ■ 
iki šiol buvo darbininkai mul
kinami, taip ir. toliaus„bus 
mulkinami. Juk Amlgameitų 
unijos lyderiams daugiau nie
kas neapeina, kaip tik dolerių 
gaudymas. Todėl jie ir dabar 
nori lietuvius darbininkus su
organizuoti į. savo uniją, kad 
daugiau pinigų susirinkus. Bet 
vietos lietuviai kriaučiai nepa
siduos tiems ponams,, nepai- , 
sant, kokius jie kalbėtojus at- ■ 
siųs. Lietuviai kriaučiai-turi . ,v . 
organizuotis į naujaja unija, 'javeiciku, iždininku, 
priklausančią prie T.” Ū. Ū. L., į sakome, kad tik ši pildomo 
nes tik ši unija tikrai rūpinasi 
darbininkų reikalais.

Pušyno Gvaizdikas.

Kaip1“* ten l^ikė legališką S. L. A.
36-tą seimą ir padarė visą ei
lę naudingų nutarimų organi
zacijos labui.
- Mes užgiriame S. L. A. 

36-to seimo, laikyto Meldažio 
svetainėj, nutarimus ir išrink
tąją Pildomąją Tarybą, o taip
gi ir visas kitas pastovias S. 
L. A. komisijas; mes pasižada
me rūpestingiausiai kooperuo
ti su mūsų pildomąja taryba— 
.M. Bacevičium, prezidentu; E. 
Jeskevičiūte, sekretore; A. Sa- 

ir ,kt.-—

Pranešimas Fosteriui ir Kt. 
Draugam Apie Nominacijas

Komunistų Partija oficialiai; 
pranešė drg. Fosteriui, sėdin-,
čiam kalėjime, kad jis per val-.j F
stijinį Partijos suvažiavimą ta- “LIETUVOS AIDO” 
po nominuotas j New Yorko REDAKTORES 
valstijos gubernatorius; Mino-,ąTTtz- j
rui ir Amteriui taip pat pra- p* Abi A KA ŪKE 
nešta, kad jiedu. nominuoti j KAUNAS. — Gustainis Izirncj vo I rl iri nl rYC* oiiirvcjn viziri. • « L •nuo savo pareigų atsisakė ir 

išvažiavo. ilgesniam laikui į 
Balbieriškį. Ten jo tėviškė.

“Liet. Aido”' vyriausiu 
redaktorium esąs numato
mas Purickis.

Alf. Dūdelė jau antra sa
vaitė l$ai yra pasitraukęs iš 

pagarbą tiems kovotojams, bet i “Lietuvos Aido.”

kitas valdviete's šiuose rinki- 
Imuose. Kaip iFosteris, taip 
Minoras ir Am|eris, tapo* nu
teisti trims metams kalėjimai! 
už tai, kad jie buvo delegatais 
kovo 6 d. bedarbių ir dirban
čiųjų demonstracijos New 
Yorke. Komunistų Partija, no
minuodama juos kandidatais 
rinkimam?, išreiškė ną tiktai

Skaityk ‘ ‘Sveikatos Kultūrą

ELIZABETH, N. J

■ ji taryba yra teisėta, nes ji
■ tapo išrinkta tų delegatų, ku- 
įrie sudarė didžiumą legališkai 
^išrinktųjų. Lietuyftį Auditori
joj pasilikusi delegatų dalis 
buvo tik mažuma legališkai iš
rinktų delegatų. Jeigu ten ra-' 
dosi, kaip skelbia “Tėvynė,”

Jei Jūs nevartojate, tai kodėl?
Kodėl Jūs neperkate jos dažniau?. . . .

Kaina ? .............................
Nemėgstate ? ..................
Negeriate jų?............ ..
Nedaug būdų jas vartoti?
Nusibodo ? .......................

11. Ar Jūs norėtumėt plačiau 'žinoti apie' naudingumą 
Grape Juice j (vynuogių sulčių) žmogaus svęikatai ? r.
........ .Ar būtų Jums interesingAs mokslinis svdrio 

. I zi i
kontroliavimo surašąs ?. . .... t.. >,. . w..

Iškirpę šį: skelbimą ir atsakę į klausimus, siųskite* se-1 
kančių adresu: ■ - j f -

DEPARTMENT L ‘ 1 ’4
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y’ ‘

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

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuos^, 

> kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikayimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ąd- 
resuokit:

MALONŪS RŪKYT

“.SVEIKATOS KULTŪRA” yra tik vienintelis žurnalas, 
kuris pasako, kaip -natūraliu būdu apsisaugoti nuo ligų ir 
kaip atgauti prarastą sveikatą ir palaikyti čielybėje ant 
toliaus. Kokis tinkamesnis yra valgyti maistas, kad ne
kenktų sveikatai.

metams $1.25, pusei metų 75c.; užsienyje metams 
Pavienio numerio kaina 25 centai. Adresuokite:$2.00.Liepos 9 d. įvyko S. L. A. žmonių ir daugiau, tai žino- 

_ kuopos susirinkimas. Po ko- ,ma> kad didelė .jų dalis buvo 
misijų^ raportų, sekė S. L. A. ■ niekeno nerinkti arba rinkti 
36-to seimo delegatų raportas. Uie sulyg konstitucija. 
Delegatai pranešė, kad pat! Drauge mes smerkiame^ p, 
pradžioj seimo jau matėsi kas( Gegužį ir kit'US.tųps, kūrt^šąu- 

nepaprasto prezidento jkė policiją ir .mušeikas, kad su
Gegužiui ati-i jų I>^lba jšdragįkius seimą ir 

darius seimą, beskiriant man-:.nedAVuš Jd^legąthms sudaryti 
datų komisiją, progresyviai U į ir.susjpązintl^u.. tikrąja pa- 

’dėtįmi;^nįpatM^e- Mes bia- 
?nome, kUd tpklė* žygiai yra ne- 
.leistini ir smerktini, nes baisiai 
žaiifįgi organizacijai.

S.' L? A. 3 kuopa pareiškia, 
kad jinai kovojo ir kovos .prieš 
tuos, kurie policijos ir buožių 
pagelba bando pasilaikyti or
ganizacijos viršūnėse, ir rems 
tik naujai ir teisėtai išrinktą
ją Pildomąją Tarybą to seimo,

3 i

Lietuviai kriaučiai, i kurįe 
•prigulite prie”T. U. U. L./ ne
pamirškite, kad ketvirtadienį, 
24 d. liepos, 8 valandą vakare, 
514 N. Euton St., įvyks susi
rinkimas. Visi ateikite ir už
simokėkite užvilktas duokles. 
Kurie dar nepriklausote prie 
šios organizacijos, tai ateiki
te ir prisirašykite. Įstojimas, 
rodosi, tik vienas doleris, mė- 
nejsihiu reikia mokėti po 25c.

Moteriškų drabužių( siuvė
jai gerai susiorganizavę į T. 
U. U. L. ir jau keliose dirbtu
vėse tuYėjo 'streikų, kuriuos 
laimėjo. Tai kodėl negalėtų 
ir vyriškų drabužių siuvėjai 
pasekti moteriškų drabužių 
siuvėjų pėdomis? Kodėl jie 
negalėtų susiorganizuoti, 
ti į naują kriaučių uniją? 
nėr brangu užsimokėti 25 
tus į mėnesį.

Lietuviai darbininkai
neYnano prigulėti prie Amat- 
garpeitų unijos, nes per visą-, 
laiką tos unijos lyderiai mul
kino darbininkus. Paimkime 
kad ir <ne taip senus laikus, 
Apie treji metai atgal Amal- 
gAmeitų unijos lyderiai išvedė 
lietuvius darbininkų? į streiką, 
žagdami pakelti jiems algas 
ir darbdavius priversti užsista- 
tjr$ kauciją riūo 500 iki 1,000 
dolerių, kad. jie nonumušinės 
daį’pininkams algų be unijos 
žinios, Bet kas iš to išėjo?

Į savaitę laiko streikas už
sibaigė neva darbininkų laimė- 
jįmu-—pakėlė alga£. , Nes tuo
met buvo sezonas. Bet kaip 
greit pasibaigė sezonas, taip, 
greit darbdaviai numuse dar- 
.bininkams algas. Paskui pa
sirodė, kad nei vienas darbda
ves nebuvo užsistatęs kauciją, 
kaip unijos lyderiai pirmiaus 
sakė.

Pereitais metais buvo 'ren
giamos prakalbos, kvietė kal
bėtojus net iš Brooklyno; agi
tavo, kad lietuviai darbininkai 
prigulėtų prie Amalgameitų 
unijos. Bet ir čia nieko gero 
neišėjo. 1 i

Dabar vėl šaukia mitingą L. A. ,^'6-tą.Vselthą,“ 
vienų lietuvių kriaučių ir per naują lėgąlę' .į’ljįįiįiąją Tary 
spaudą žada visokių malony- bą ir užvedė teismą prieš se

“SVEIKATQS KULTŪRA”
.6 Scholęs Street,

tokio
Gegužio veide

delegatai būtinai ėmė .reika
lauti vieno įtemisijos < r^ario 
nuo .progresyvių pusės. Ge
gužis griežtai' atsisakė įsileis
ti. Susidarė tvirta opozicija. 
Gegužis ir kompanija pamatė, 
kad opozicija yra didžiumoj, 
tuomet užtraukė policiją ir 
mušeikas. "‘Broliškas” Gegu
žis,' rodydamas pirštu į dele
gatus, paliepė areštuoti. Areš^

Į r|

L. 1 UVhKjI
tavo 18 legąlįų delegatų, dau- ikųris įyyįw ;Meldažio syetainė- 
gelį delegatų “broliško” Ge- Je-gelį delegatų “broliško” Ge
gužio policija ir mušeikos 
brutališkai sumušė, o “.broliš
kas” Gegužis ir, jo ‘‘broliški” 
sėbrai džiaugėsi, ant pagrindų 
stovėdami ir rapsas trindami. 
“Broliškas” Gegužis su savo 
policija, ir draugais mušeiko
mis išmetė 208 legaliai išrink
tus delegatus iš Lietuvių Au-

.ąp^ito - 
ir .bemiegių naktų

Žmonos, kuriuos vardina, menkas apetitas 
ir bomioirdš naktys, tilri pabandyti Nuga- 
Tone nors tik per kelias dienas ir pastebėti, 
kokis . didelis pagerfijimas p6 to seks. šis 
puikus fivėikatos; ir ’ stiprunjo, budavotojas su
keikia ger'osihj iapetitti, pagelbsti virškinimui, 
ptinjuhubia ir .sustiprjna nervus, muskulus ir 
OraetitiSĮ nugali. konstipaiJtią ir grąžina poil
siu įką,. atgaivinant j lAi^gą.

"'j - ' p^jallna : iš kūno silpninančiusdltoriJOS. Išmestieji legalūs nuodus, palengvina., inkstų ar puaič.s įdegimą 

delegątai susirinko .Meldažio sumcnkusloms Ikūnams. Nuga-Tone 
L - i iyra nepril^lnaMas menkėjančiai sveikatai irsvetainėj ir Žltlaikė 16ga.ll! s.1 i-špokai., iv je!į(ii„jus nesijaučiate gerai, ar jei- 

’ A ' h'fl lgu Jus. jatičlatče silpnas ii- sumenkęs, jus tu-. A. ,(pb-t4../Seliną, išrinko rite'-, imti -tyugaiTbne, -Jus. galite Pirkti 
Nugi-’Tono- ' jčdr itik vaistui yt'a pardavinėja
mi. . 'Jeigu Jūsų.1;pardavėjas .neturi- jų stake, 

‘paprašykit jį1 užsakyti jų del jus iš savo 
įdžiaberio.

151 I\Iptropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, (Ireenpoint 1411

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA -
Kas yra didžiausias žmogaus priešas 7—paltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas ‘įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plącią 
Ameriką pagarsSjUflfius

Urban’s Cold Ponders *
(MILTELIUS NUO ŠALČIO): 

jokių šalčių nebijo. Ūž 75c ui. 
baksą apsiginkluok nuo savo am-< 
žino priešė!

(SERIAŪSIfl DUQNfl 
XSCHOLESBHKING 
# 10 SCHOLES SIR. BROOKLYN, NY

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI JKĘIięŠUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—7tąs reiškia, kad mū
sų dųoppj' nėra jokių dažų nėi cHeinikalų. Mūsų duoną Val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės' išmo
kėti gydytojui. . s

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus. ’ •

10 Scholes St., .Brooklyn, N. Y,
Tel.: Stagg 9645 ' \Šav. V; LUKOŠEVIČIUS j

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

tAš,;sžemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit: 
trpan prisiųsti URBĄN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody- 
^s,kąftyartet£

;yprdas

,No-----
Miestas

-Street or Arenu*

State------ -1—

Ripiwi n?



u

pa

irau-

mi-

Pittsburgh ir Apielinkt

Tel., 0783 Stagg

"~*T

o

Juška or- 
delei vei
kutis bus 
lapkričio.

LONDONAS.— čia g a 
pranešimas, kad daug gyvi 
žuvo nuo audros Loocho 
Kiushiu salose, Japonijoj. 1 
laivų apgadinta.

Puslapis Šeštas LAISVfi

VIETOS ŽINIOS
Važiuokite Šiandie į Tarpt. | Išvažiavimas Did. N. Y. 
Dark Apsigynimo Ekskursiją Dark. Draugijų Sąryšio 
Laivu į Hook Mountains 

šiandie tūkstančiai susipra-j 
tusių darbininkų važiuoja į 
Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mo ekskursiją. Tai puikus ♦ 
poilsis ir pasilinksminimas. 
Ekskursija — laivu “Myles 
Standish,” Hudsono upe į 
Hook kalnus, tyriausiame ore, [ 
tarp gamtos gražumų. La 
—smarki muzika šokiams 
įvairūs kiti smagumai, 
išplaukia 2 vai. po pietų iš 
•prieplaukos Pier A, South Fer- 
iry, NeiV Ydęke. Nuplaukus'į 
'Aiok Mountains, bus visokios 
proletarlško sporto parodos, 
žaidimai, dainos, prakalbos.

Bet darbininkai važiuoja su 
ekskursija ne vien pasilinksmi
nimui ir sveikatos pasigavi
mui. Jie turi mintyje dar ki
tą, pamatinį tikslą—tai duot 
medžiaginės paramos Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigy
nimui. Nes tai yra organiza
cija, kuri vaduoja iš kalėjimų 
kiekvieną kovojantį darbinin
ką; teismuose apgina tūkstan
čius areštuotų streikierių, de
monstrantų ir kitų darbininkų 
klasės kovotojų; teikia pašel- 
pos areštuotų šeimynoms; ar
do suokalbius kapitalistų, ku
rie stengiasi net mirčia bausti 

mūsų

Sekmadienį, 27 liepos, įvyks 
išvažiavimas Forest Parke. Jį 

71 ruošia Didžiojo New Yorko 
Darbininkiškų Organizacijų 
Sąryšis, šiame išvažiavime bus 

.įvairių žaidimų. Taipgi daly- 
ivaus didysis Lyros Choras iš 
iMaspetho; bus ir kalbėtojas.

Prie Sąryšio priklauso apie 
20 organizacijų, ir tikimės, 

. , kad nariai parems šį Sąryšio 
. 11 'išvažiavimą skaitlingu atsilan- 

Laivas r ųvrTU1. £ajp pa|. kviečiame vi
sus progresyvius darbininkus 

dalyvauti. Valdyba.

Šmugelis Šerais Vis Dar 
Plačiai Varinėjamas

Midland, Bramson ir Great 
Eastern bankininkų korporaci
ja prigaudinėjo žmones, par
davinėdama labai silpnus Še
rus, apie mažą kurių vertę ji
nai gerai žinojo. Pradžioje 
meftų tie Šerai buvo pardavinė
jami po $25, o paskutiniu lai
ku jau po $4. Korporacijos 
direktoriai ėmė už Šerus, kiek 
galėjo gauti iš neišmanėlių, 
trokštančių greitai pralobti. 
Dabar prieš tuos meklerius kai 
kurie kostumeriai užvedė by-

milžiniška didžiuma ^valdiškų 
šmugelninkų taip ir lieka slap
tybėj.

Demonstracija Prieš Finų 
Konsulatą, New Yorke

Lietuviai darbininkai šiandie 
irgi turi parodyti, kad jie ne
pritaria žudymui revoliucinių 
darbininkų. Jie privalo daly
vauti tarptautinėj demonstra
cijoj prieš Finijbs fašistinės 

'valdžios kruvinus darbus, kur 
sąmoningi darbininkai tūks
tančiais areštuojami ir žiauriai 
teisiami, kur darbininkiški sei
mo atstovai slapta garbina
mi; kur buržuazija, su pagel- 
ba “socialistų,” muštruojasi 
karan prieš Sovietų Sąjungą, 
talkininkaudami Amerikos ir 
Anglijos imperialistams.

Demonstracija įvyks prieš 
Finijos konsulatą, 5 State St., 
Downtown, New Yorke, 
sides 12 valandą dieną.

Lietuviai darbininkai, 
kite į tą demonstraciją!
matykite kitų tautų darbinin
kų pasiryžimą ir revoliucinę 
energiją ir patys prisidėkite 
prie j demonstruojančios 
nios!

Jersey City Piliečiu 
Kliubo Piknikas

Sekmadienį, 27 d. liepos, j

PARSIDUODA farma: 142J akrai 
žemės, 25 akrai girios ir ganyklos, 

82i dirbamos; žemė gera, vfskšs au
ga; užsėta žirniais, važdmis,4 kortiais, 
bulvėmis ir tt. Yra.28 galvijai, 4 
arkliai, vištų ir žąsų. 11 kambarių 

! namas ir maudynė stuboj; kita stu-

gyvena. Dvi barnes, garadžiu$ del 
2 karų, ledaunė ir kiti budinkai.7Par
davimo priežastis—senatvė. Naudo
kitės proga, nes pigiai parduosiu. 
Kas atvažiuos apžiūrėti ir nupirks, 

' tam tikietą apmokėsiu. M. P. Miną- 
!kus, Poolville, N. Y. 170-71

*r

desėtkus smarkesnių 
klasės kovotojų.

Lietuviai darbininkai, 
skaitlingiausiai važiuokite 
ękskuY-šiją!

kuo 
į tą

mar-

nie- 
tes- 
turi 

geroj
Įvyksta Lietuvių

Vvni “Nenriklausomybė” 
nuo Sunkių Drabužių

18 vyrų ketvirtadieni 
Šavo Broadway, New Yorke,
apsivilkę lengviausiomis, be
veik moteriškomis bliūzėmis, 
yietoj ąvarko ir paprastų vy
riškų marškinių. Tai buvo sa
votiškas jų protestas prieš per
sunktus vyriškus 
guriuos jie vadina 
ypač vasaros laiku.

Šiandieniniame Atletų 
i Kliubo Piknike Rungsis 
Du Beisbolo Tymai 

šiandie po pietų brookl; 
čiai, newyorkieciai ir pi, 
nes apielinkės žmonės 
progą pasilinksminti 
pramogoj.
Atletų Kliubo didelis piknikas, 
Dexter Parke, Jamaica Ave. 
ir Elderts Lane, Jamaicoj, L. 
I. Pradžia 2 vai. po pietų. 

! čia yra patogi vieta šokiams, 
.prie tinkamos^- muzikos: ne- 
(truks užkandžių ir gardžių gė-

drabuz;ius. j rjmų Bet prie visko—dar 
vergija, jvie/ja naujienybė; tai rungty- 
Pirm sa-|n^s neĮ f]vįejų beisbolo tymų. 

' Rungsis beisbolininkai mėgė- 
1 jai, o ne kokie profesionaliai

, . , 1 • ' lietinei^ 11 II1U.UUV 11C ftiuvuj, biu-bus puikus piknikas, kurį ruo- 5 kambarių, kurioj randauninkas 
šia Lietuvių Piliečių Kliubas, 
Jersey City, N. J. Pikniko vie
ta—Floraf Park, North Ber
gen, N. J. Pradžia pirmą va
landą po pietų.

Vieta pikniko daili ir muzi-. 
kantai geri, 
vietos ir 
dalyvauti, 
giai laiką 
minime.

Iš Jersey City nuo Journal 
Square paimkite busą North 
Bergen ir išlipkite ant Ange
line

Kviečiame visus 
apielinkės lietuvius 
kad praleidus sma- 
gražiame pasilinks-

St.
Kviečia Rengėjai. -

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui laisvos 

merginos arba našlės be vaikų. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti ir 
savo paveikslą. Arti gyvenančios 
galite ateiti ypatiškai pasikalbėti. B. 
<
N. J. 168-71

PARSIDUODA barbernč: geroj vie
toj, viskas puikiai įrengta; yra 

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

PARSIDUODA kendžių storas: biz
nis įdirbtas ir gera proga pirkti. 

Pardavimo priežastis—liga. Prie Sto
ro yra du kambariai. Kręipkitės po 
num.'101 Meserole St., Brooklyn, N. 
Y. 168-73

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

einama kaina. Atsišaukitė: ^20 Pine 
St., Brooklyn, N. Y. ■'Važiuojant Ja
maica eleveiteriu, reikia 'išlipti ant 
Crescent St. • .168-70

PARSIDUODA lietuviškas restora
nas: geras biznis ir geroj vietoj; 

gera proga pirkti, nes savininkas tu
ri išvažiuoti į Europa. Adams Res
taurant, .177 Adams St., Newark, N. 
J. •. ' 167-71

Gall, 627 Ocean Ave., Jersey City, Kreipkitės j

PARSIDUODA kendžių storas. Ran
da žema—tik $35.00 į mėnesį. Biz

nis įdirbtas per daug metų. Parda
vimo priežastj sužinosit ant vietos. 

“Laisvės” ofisų.
(165-170)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA trys fornišiuoti 

kambariai apartmente. Mrs. C.
Murphy, 89 Eagle St., Brooklyn, N.
Y. 169-70
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. (167-70)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių storas. Biz

nis geras ir galima pigiai pirkti.
Kreipkitės po num. 15 Scholes St.,
Brooklyn, N. Y. 169-71

! Telephone, Stagg 9910 ,

LORIMER RESTAURANT
': Lietuvių Valgykla

VISOKIU ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU \ IR AMERIKONIŠKU STILIUM’ 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
! j • ; i • ; (PETRICK) • ’: i : :

< lietuvis dentistas
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.i t - ' . : ■ 1 1 ' I

XSpinduliu Diagnpza. , , 
; Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai, ryte iki 8 vąl. vakare. 
Pęnktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus. , ‘

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBA ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Iš DEMONSTRACL 
PRIEŠ FINŲ 
KONSULATĄ

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį i u s paveikslui 
įvairiomis 8 p a 1- 
vomis. Atnaujina 
■enui tr krajavui 
ir sudaro iu 
aaierikonižkaii.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450
Kreipk lt<5i lino 

adreiu:

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

Telephone: Stagg 4401

T

Telefonas Stagg 2812
FRANK i WHITE

, , , STOGDENGIS
Metalu Išmuš am e Sienai 
ir Lubas; , Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW T. BARAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Pablic>

NEW YORK.—Per 
tadienį įvyko stambi 
tracija prieš Finijos k< 
5 State St., New Storke 
tui prieš revoliucinių < 
kų žudymą Finijoj. J 
tracija susirinko žmonii 
tūkstančius. Policija a 
komitetą ir įsakė, kad 
turite tiesos demonstruc 
tik demonstrantai buvo 
te platformą prakalbon 
Policija pareiškė, kad g; 
kyt sau demonstraciją 
liau arti South Ferry, 
monstrantai, nebūdami j 
gę prie atviro mūšio si 
ja, pasitraukė toliau, ku 
laikė demonstraciją.

Demonstračijoš skaitlį 
pakenkė Tarptautinio. Di 
kų Apsigynimo važiavir 
vu ekskursijon į Hook 
tain. B. K. R ei

Chicagoj Bedarbiu 
Esama 145,852

CHICAGO, Ill. — 
cenzo rinkėjų skai 
Chicagoj yra 145,81 
darbiai. Tai 4.3% visi 
cagos gyventojų, kuri 
3,375,235. Aišku, jo 
skaitlinė nėra pilna.

Gudžiūnas-Strazdas Gai 
Fašistų Maloniu

KAUNAS. — Teko su 
kad greitu laiku vyris 
tribunolo narys p. Jul 
Rimša darys apžiūrėjimą 
ragės elektros stotyje iš 
kinimo civilinio jieškinio 
vusio “Rūbo” bendrovės ] 
ninko Jurgio Gudžiūno, 
pripažintas kaltu, kad pa 
pil. Simanui Kanui “Rūbo’ 
drovės elektros įmonę Tai 
je už 58,001) litų, kuri buv< 
ta daugiau kaip 200,000 Ii 
tuo pasisavino 5,500 litų, 
iš minėto Kano už jam pa 
tą įmonę.

šiomis dienomis Gūdi 
padavė prašymą perkelti 
Kauno sunkiųjų darbų kai 
į Tauragės arešto namus, r 
buvimas esąs būtinas pri< 
Žiūrėjimo minėtos elektros 
ties. Kaip teko nugirst 
prašymas bus patenkintas, 
įrodys, kad jo buvimas Ti 
gėje prie apžiūrėjimo ele’. 
stoties yra būtinai reikalii

PHONE 
Stagg 
5043RADZEVIČIUS

GRABORIUS
^UNDERTAKER)

ATelephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

ypąČ vasaros laiku. Pirm sa-j 
vo parodos, jie turėjo bankie-Į 
(ą aristokratiškame Delmonico; 
Z • ; I rcii« w uv nvn iv iv a a w a * iv * a w *

restorane, kur Columbijos U-Į bizniautoiai. Taiti abudu beis- 
mversite|o profesorius L. E. I 
Bowman pasakė prakalbą, 
kaipo , naują “nepriklauso- 
inybės f • paskelbimą’’ prieš 
sunkių vyniškų drabužių bau
džiavą. Jis pats jau antri me
tai nešioja vasaros laiku tik
tai 'lengvą vyrišką j akutę.

bolo lošimai bus “ščvri,” ir 
kiekvienas tymas, sulig savo 
mitrumo ir gabumo, 'stepgsis

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikžtynoms ir pasivažinėjimams

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Patarnauju visiem be skir~> 
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano Ofisas at
daras dieną ir naktj. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.
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Pasarga Aidiečiams ir 
Kitiems, Važiuojantiems 
į Paterson?

Aido Choro nariai ir visi 
tintieji drauge važiuot į
teršoną i Proletaru Meno Tre
čio 
turi

no-
Pa-

Apskričio didįjį pikniką, 
būti ne vėliau kaip 10:30 
sekmadienį, rytoj, dieną 
“Laisvės” svetainės, nuo 

busas veš į pikniką. Jis
tfrie
kur
išvažiuos lygiai 10:30 vai., nei 
vienos minutės ilgiau nelauk
damas, nes yra padaryta tokia 
Nutartis.'

Aido Pirmininkas.
- UU— 
25-TAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia' Dr. Martin Luther 

Draugija

NEDĖLIOJĘ

20 D. LIEPOS (JULY), 1930

,lš Lyros Choro Veikimo 
ir Tolesnių Jo Planų

šiuom laiku Lyros Choras 
nariais skaitlingas, turi ligi 80 
narių. Veikimas gana geras; 
visi į pamokas lankosi, taipgi 
ir naujų narių visada prisira
šo.

Su vadove II. Retikevičiūte 
choras jau išmoko naujų dai
nų, kaip tai: “Draugai, į Ko
va,” “Raudonoji Aušra,” o 
dabar mokinasi didelę kanta
tą, tam tikrą darbininkų re
voliucinę dainą, “Saulutė 
Mums Bus Šviesi.” Ant rudens 
komisija su draugu 
ganizuoja aktorius 
kalo “Farmazonai,” 
suvaidintas pradžioj

Lyros mėnesiniame susirin
kime, 8 d. liepos, buvo skai
tyta laiškai su pakvietimais į 
piknikus padainuoti; pirmas, 
tai nuo Philadelphijos draugų t 
dainuoti “Laisvės” piknike, 
kuris ten yra rengiamas mūsų 
dienraščio paramai 31 d. rug-1 
pjūčio. Buvo lyriečių tatai 
apsvarstyta mitinge ir per pa
mokas; norėtų dalyvaut su ki- j 
tais draugais Philadelphijoj, 
bet dabar didelė bedarbė, tai 
ir lyriečių didžiuma nedirba; o

kuo geriausiai pasirodyti; tai- Kurie ir dirba, tai po 2 bei 3 
pi publika turės kuom naši- dienas į savaite; yra didžiuma 
džiaugti. Lietuviu Atletu beis-1 jaunų mergaičių, kurios ne
boto tymas, rungsis prieš Hil- dirba, dar lanko ' augšt. mo- 
ton Athletic Kliubo beisboli- kyklas; o choras su iždu ir 
ninkus ir prieš Lietuvių Vyčius 1 silpnas, kaip tik išgali išlaidas 
iš Maspetho. Lietuviu Atletų ■ apsimokėti; tai iš iždo nega- 
Kliubo tymas jaučiasi toks ga-; )ima kelionės . lėšų padengti, 
lingas. iog, kaip matome, sto-(Tokiu būdU) Lyros Choras, 
ia prieš du oponentu, supran- j šiUOm kartu atsiprašo draugų 

Į philadelphiečiu, ir dabar ren
giasi i pikniką Proletarinio 
Meno Trečio Apskričio, 20 d. 
liepos, Regina Roost Parke, 
Patersone, N. J.

Lyra paėmė du busu į tą 
pikniką; išvažiuos nuo lenkų 
svetainės, kur pamokas laiko, i 
Maspethe, tai nedėlios ryta 
būkite visi, ir choras nutarė, 
vyru chorą mokinti.

Vyrai, turėsime mokintis di- 
didelę dainą. “Pirmoji Gegu
žės”; vien tik vyrams balsai, 

Drabužių i tai vyrai turi būti pamokose 
visados anksčiau, s pusė po sep
tynių ; mokinsimės. kol mergi
nos susirinks, darbininku dai
ną: “Meskim Kūjus. Meskim 
Arklus, šventė šiandien, šven
tė Mūs.” ;
, Lyriečįai' dabar pilniu ener
gijos, darbuojasi kiekvienas, 
kad choras išaugtu virš šimto 
narių ir dainuotų klasiškai, ne 
bile kaip. Ir lyriečiai • tą at
sieks. nes visi turi didelę sim
patija savo vadovei. Lyra pa
siryžus taip išaugti, kad ne
būtų lygaus lai lietuvių chom 

(visoj Amerikoj. Maspethe,' 
Brooklyne ir apielinkėj yra už
tektinai j'aunlmo, o lyriečiai 
nemiegos. Tai, merginos ir 
vaikinai, jums kaip tik proga 
yra ateiti ir prisidėti prie Ly-‘ 
ros Choro, ne tik dainuoti iš-j 
moksite, bet ir linksmai laiką 
visuomet praleisite, nes lyrie-' 

sidaryti gazolino stotis. Už tai, (čiai pilni gyvumo. Todėl ne-- 
suprantama, gąvo kyšių. Kas- pamirškite ketvirtadieniais į- 
dien, vadinasi, auga skaičius pamokas atvažiuoti.

jtama, vienas no kitam. i 
įžanga į pikniką vvramš 75 

centai, o moterims ir mm«tf- 
noms 50 centų. J.C.KM

Valdininku Graftas iš 
Bankrutuojančių Biznių

Kad valdininkai varinėja 
suktybes, naudodamiesi iš ban
krutuojančių biznių, visiem yra 
žinoma. t .

Dabar New Yorko teisme 
atsidūrė klausimas apie ban- 
krūtą Guarantee 

(Kompanijos. Valdiškas ban- 
[krūto; “resyverįs” buvo Harris 
iBerlack. Kitas valdininkas, 
aukcionierius (ištąksuotojas)

• Charles Shongood 'reikalavo, 
'kad Berlackas padarytų falšy- 
vą raportą apie likusį tos kom
panijos turtą ir siūlė jam už 
tai $200 kyšių. Bet Berlackas 
reikalavo $20,000 už tą klas
tą. Ar jie gatlų gale susiderė
jo, gal paaiškės tiktai teisme.

$-'bns GaisrininkųBasčiaus Clinton Parke j' 
Betts ir Maspeth Avenues ^V“I(gnil9!0nieriUS

Maspeth, L. L, N. Y.

Prof. RICH’s ORKESTRĄ

Turėsite progą laimėti tris 
dovanas:

Daiktas..........
Aukso Uavalkas

. Aukso kavalkas 
y I L J t»i i

JŽANGA 50 CENTŲ

vertės $15
$10

$5

YPATAI

Buvęs gaisrininkų komisiO- 
nierius padėjėjas C. W. Jan- 
nicky, Brooklyne, dabar teis
me įkaitintas ir po $1,000 kau
cijos pastatytas, kad jis priga- 
vingais būdais gelbėjo tūliems 
biznieriams gauti leidimus at-

stambių politikierių, kurių
šmugeliai iškyla-viešumon : bet

J. Saulenas, 
Korespondentas, i

Namy Maliavotojai ir Daįlydčs
(CARPENTERS)

Maliavojame nąmus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visokį dai- 
lydės (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės į bi kurį:

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET 

Brooklyn, N. Y.
__- ‘ Arba Telefonuokite-s

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs; pažįstate tmus, mes pažįstame 
jus, bet jau, šėpai matėmesi. . Būtų 
linksma pasimatyti.

Kuriė dar- nepažįstate mūs, tai 
i ;del pažinties užeikite, o būsite ma

loniai priimti.
J. ir O. VAIGINIS

214 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta i 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių .v 
Chemikalų

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

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtinės šių re- 

' ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yrą naujos,' 
tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA.
’ P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

22^ Bedford Avenue | Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-to s gat. TeL, Graenpoiąt 2017-2860-8514 j < 

Iškirpkit šį nkelbimą ir prieiųRldt kartą su užsakymu:

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau

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

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

biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu: ■ .

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos

BROOKLYN, N. Y.

Šią savaitę į Pittsburg 
atvažiuoja d. L. Prūsei] 
Darbininkų 
Draugijos 
prisidedant SLA Proi 
Narių Komitetui, įvjį 
visa eilė prakalbų.

Utarninke, 22 d. liepi 
7:30 vakare, L. M. D. s\ 
tainėje (142 Orr St., S 
ho), L. Prūseika kalt 
apie svarbiausias užduo‘ 
Amerikos lietuvių dari 
ninku judėjimo, paliesd 
mas Susivienijimo klaui 
mą.

Seredoj (23 d. liepo 
kalbės N. S. Pittsburg 
818 Belmont St. Pradž 
7:30 vakare.

Literatui 
pastangom

L. Prūseika kalbės Com 
ney, Pa., (New E agi 
Miners Hall. Pradžia 
vai. vakare.

Pėtnyčioj kalbės Caru 
gie, 313 Center St., A PL 
svetainėje. |

Subatoj kalbės McKc 
Rocks, Pa., APLA 2 k 
svetainėje. Pradžia 7:J 
vakare.

Nedėldienj, 27 liepos, i 
Prūseika kalbės C o i 
Centre, Pa. n
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