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NEW YORK.—Pereita šeš
tadienį įvyko stambi demons
tracija prieš Finijos konsulatą, 
5 State St., New Yorke, protes
tui prieš revoliucinių darbinin
kų žudymą Finijoj. Į demons
traciją susirinko žmonių apie 3 
tūkstančius. Policija atėjo pas 
komitetą ir įsakė, kad Čia ne
turite tiesos demonstruoti, kaip 
tik demonstrantai buvo pasista
tę platformą prakalbom sakyt. 
Policija pareiškė, kad galite lai
kyt sau demonstraciją kur to
liau arti South Ferry. De
monstrantai, nebūdami prisiren
gę prie/ atviro mūšio su polici
ja, pasitraukė toliau, kur ir at
laikė demonstraciją.

Demonstracijos skaitlingumui 
pakenkė Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo važiavimas lai
vu ekskursijon į Hook Moun
tain. Z?. K. Reporter.

Chicagoj Bedarbiu 
Esama 145,852

JEW P. BALLAS
ELIAUSKAS)

CHICAGO, Ill. — Sulyg 
cenzo rinkėjų skaitlinių, 
Chicagoj yra 145,852 be
darbiai. Tai 4.3% visų Chi
cagos gyventojų, kurių yra 
3,375,235. Aišku, jog š i 
skaitlinė nėra pilna.

RABORIUS
NDERTAKER)

■uju visiem be skir- 
Blumas del manęs skir- 

aro. Mano tffisag at- 
ną ir naktf. Darbą 
erai. Reikale kreip- 
mane, o patarnausiu 

;iai.

Grand Street 
OKLYN, N. Y.

Gudžiūnas-Strazdas Gauna 
Fašistų Malonių

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad greitu laiku vyriausiojo 
tribunolo narys p. Julijonas 
Rimša darys apžiūrėjimą Tau
ragės elektros /stotyje iš išaiš
kinimo civilinio jieškinio iš bu
vusio “Rūbo” bendrovės pirmi
ninko Jurgio Gudžiūno, kuris 
pripažintas kaltu, kad pardavė 
pil. Simanui Kanui “Rūbo” beiy 
drovės elektros įmonę Tauragė
je už 58,00?) litų, kuri buvo ver
ta daugiau kaip 200,000 litų, ir 
tuo pasisavino 5,500 litų, gautų 
iš minėto Kano už jam parduo
tą įmonę.

Šiomis dienomis Gudžiūnas 
padavė prašymą perkelti jį iš 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo 
į Tauragės arešto namus, nes jo 
buvimas esąs būtinas prie ap
žiūrėjimo minėtos elektros sto
ties. Kaip teko nugirsti, jo 
prašymas bus patenkintas, jeigu 
įrodys, kad jo buvimas Taura
gėje prie apžiūrėjimo ^elektros 
stoties yra būtinai reikalingas.

adaryta iš 
Jokių

LONDONAS. — Čia gaut a 
pranešimas, kad daug gyvasčių 
žuvo nuo audros Loochoo ir 
Kiushiu salose, Japonijoj. Daug 
laivų apgadinta.-

losuoja vid»- 
irlų malimą, 
u ir užsigert 
galima duot 

įsiems. Kai* 
■r paštą 65«.

Pittsburgh ir Apielinkei
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i šią re-
naujos,

81Į gyduolių.
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i shop y

MOTERIMS
ausios ir vėliau- 
>nt Wave maši- 
visas atsilankyt;i kuogeriausia.

50 IKI $10.00

mkus ir sugar* 
kili. Kreipkitės

ISTREET
Šalia Aptiekos

N. Y.

Šią savaitę į Pittsburghą 
atvažiuoja d. L. Prūseika. 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos pastangomis, 
prisidedant SLA Progr. 
Narių Komitetui, įvyks 
visa eilė prakalbų.

Utarninke, 22 d. liepos, 
7:30 vakąre, L. M. D. sve
tainėje (142.Orr St., So
ho)/ L. Prūseika kalbės 
apie svarbiausias užduotis 
Amerikos lietuvių darbi
ninkų judėjimo, paliesda
mas Susivienijimo klausi
mą.

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

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

Pėtnyčioj kalbės Carne
gie, 313 Center St., APLA 
svetainėje.

Subatoj kalbės McKees 
Rocks, Pa., APLA 2 kp. 
svetainėje. Pradžia 7:30 
vakare.

Nedėldienį, 27 liepos, L. 
Prūseika kalbės t C o a 1 
Centre, Pa.

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

No. 171 Telephone, Stagg 3878

Fosteris Priėmė
Nominaciją, Pasakė

Prakalbą Kalėjime
Kalėjime ant Welfare salos, 

kur Wm. Z. Foster, Minor, Ray
mond ir Amter uždaryti uz tai, 
kad jie vadovavo bedarbių de
monstraciją kovo 6 d., penkta
dienį apsilankė Komunistų Par
tijos New Yorko Distrikto pen
ki atstovai ir pranešė, kad Par
tija nominavo Fosterį kandida-

■ tu į gubernatorius, o Amterį 
• kandidatu į kongresą. Foste
ris, priimdamas nominaciją, pa
sakė prakalbą.

Romos valdonai suteikdavo 
žmonėms duonos ir cirkus, bet 
Fish kcjmitetas (kuris tyrinėja 
komunistų veikimą) yra “cirkas 
be duonos, cirkas, kad nukreip
ti mases nuo jų sunkenybių,” 
pareiškė Fosteris. “Tas komi
tetas deda pastangas sudaryti 
sentimentą prieš Sovietų Sąjun
gą ir sudemoralizuoti darbinin
kus.

“Amerikos Darbo Federacija 
yra viena iš reakcinių spėkų, 
esančių užpakaly to komiteto. 
To komiteto nariai yra iš tų 
šalies vietų, kur darbininkai la
biausia persekiojami; pats at
stovas Fish yra .savininkas ten- 
ementų (gyvenimo namų), kur 
šimtai darbininkų Jrumirė nuo 
džiovos.” /

Toliaus Fosteris nurodė, kad 
federacijos reakcinis vadas Woll 
negalėjo faktais paremti savo 
iškeltus kaltinimus, būk Foste
ris gavęs $1,500,000 iš Sovietų 
valdžios.

Minor dar tebeserga. Jis 
kalėjimo ligoninėj.

ran

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Liepos (July) 21, 1930

dasi

IŠ UETUVOS
Sutkaitis Nubaustas
Dvylikai Metų Kalėti

KAUNAS.—Banko 
kas Sutkaitis, kurio 
tęsėsi čionai nelabai

byla 
senai, 

tapo pasmerktas 12-kai me
tų kalėti ir atimta jam visos 
teisės. (Matot, kiek fašis
tai baudžia vagius: už ko
munistinių lapelių dalinimą, 
bei priklausymą Komunistų 
Partijai, tie patys teismai 
baudžia amžinu kalėjimu 
arba nužudo, vagius—tik
po 12 metų!—“L.” Red.)

Voldemaras Nerimsta
KAUNAS.—Kaip teko 

ti, p. Voldemaras buvo 
kės į tautininkų suvažiavimą 
Neo-Lithuania salėje ir ten da
vė .savo pasiaiškinimą del įvai
rių jam primetamų' kaltinimų^ 
Negalėdamas čia susitarti, jis 
žada organizuoti “radikališką. 
tautininkų partiją.”

Trys Naujos Pabaudos

patir- 
nuvy-

KAUNAS.— Už skleidimą 
kurstančių prieš vyriausybę 
gandų L Grosmaną, gyvenantį 
Vilkijoj, Kauno karo komen
dantas nubaudė 500 litų pinigi
ne pabauda arba 1 mėnesiu ka
lėjimo.

Už leidimą savo namuose su- 
i rengti be leidimo susirinkimą 
Domicėlę Jasilionienę, gyvenan
čią Grebačiškių kaime, Rumšiš
kių valsčiuj, riubaudė 25 litais 
arba 5 paromis arešto..

Už tvirtovės įrengimų naiki
nimą St. Stankevičių iš Kalni- 
cos kaimo nubaudė 30 litų arba 
10 parų, o Kazj' Valionį, gy
venantį I Eigulių, kaime, už to
kį pat nusikaltimą—15 litų ar
ba 3 paromis arešto.

Darbininkai Visų Šalių,

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik 

tėžius, o Išlaimėsite Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII <

PALEIDO VOKIETIJOS REICHSTAGĄ; Nori Uždrausti Komu- WHALEN AS VĖL IŠLINDO . SU SAVO
PASKELBĖ DIKTATŪRĄ nisty Partijai Dalyvauti 

Rinkimuose “DOKUMENTAIS” PRIEŠ SOVIETUS 1
Revoliucinė Banga Pakilus; Valdžia Sumažino Bedarbiams 

Pašelpą; Nauji Rinkimai už 60 Dienų
BERLYNAS. — Preziden

tas Hindenburgas penkta
dienį paleido reichstagą po 
to, kaip reichstagas atmetė 
kanclerio Brueningo kabine
to bandymą pravesti savo 
finansinius ir taksų įstaty
mus, vaduojantis diktatoriš
ku autoritetu f e d e r a 1 ė s 
konstitucijos paragrafu 48, 
kuris suteikia šalies prezi-1 kaip valdžia atsineš linkui 
dentui diktatorišką galią, i jų reikalavimų, 
susidėjus u 
dėčiai.”
dentas Hindenburgas pata-; švietė Komunistų Partijos 
po diktatorium. Nauji rin-į atsinešimą linkui valdžios ir 
kimai bus rugsėjo 14 d.

Gi tuo pačiu laiku kancle-j licinė politika sudarė kelią 
rio Brueningo kabinetas va- dabartinei padėčiai ir dikta- 
rys savo darbą pirmyn; su turai, 
diktatoriaus prezidento už- Parlamento nariams išsi- 
gyrimu leis savo įstatymus, [skirstant, 50 komunistų at-

Valdžios suma my t u o s e-j stovų sustojo ir sudainavo 
įstatymuose įeina ir suma-Internacionalą.' 
žinimas pašei po s bedar-i Vokietijoj padėtis yra pa- 
biams, o šiuo tarpu kaip tik saulinės svarbos. Ekonomi- 
yra bloga bedarbių padėtis, nis krizis labai smarkiai pa- 
Tuo būdu parlamente ir 
tarp buržuazinių partijų 
įvyko susikirtimas, ir val
džios patiekti skubotini įsta
tymą? tapo atmesti 236 bal
sais prieš 221 .balsą.

Landsberg, socialistas, pa
reiškė, kad kabineto patiek
ti skubaus reikalo padavadi- 
jimai neturi įstatymiško pa
mato, ir del to socialistai 
balsavo prieš valdžią. Vi
daus reikalų m i n i s t e r i s 
Wirth į tai atsakė, nurody
damas, kad buvusi socialip-

tų valdžia su Mueller kaipo 
kancleriu priešaky svarstė 
panaudoti 48 konstitucijos 
paragrafą ir kad prie socia
listų prezidento Eberto bu
vo išleista 150 skubaus rei
kalo padavadijimų.

Nacionalistai pareiškė, 
kad jų atsinešimas linkui 
valdžios priklausys nuo to, rėslą

NEW Y O R K.—šeštadienį 
Fish komitetas klausinėjo New 
Yorko policijos šnipų biuro vir
šininką, inspektorių John A. 
Lyons.

Lyons, pripasakojęs visokių 
nesąmonių apie komunistus, pa
galios reikalavo, kad Komunis
tų Partijai būtų uždrausta da
lyvauti rinkimuose.

Komiteto nariai nusprendė 
slaptai tartis su Lyons, Wha- 
lenu ir keliais šnipais. Tame 
slaptame susirinkime jie peržiū- 

i Whaleno sufabrikuotus 
dokumentus prieš Sovietus.

Reikalauja, kad Fašistinis Fish’o Komitetas Slaptoj Sesijoj 
“TyrinėtŲ” Tuos “Dokumentus” - ;

nepaprastai pa-| Koenen, reichstago komu- 
Tuo. būdu prezi-įnistų frakcijos narys, nu-

Vyras Reikalauja Užlai
kymo iš Pačios

PHILADELPHIA, Pa.— 
Pirmu sykiu šio miesto is
torijoj vyras reikalauja už
laikymo iš savo pačios. Hy
man -Segal, 54 metų am
žiaus, sako, jį pati išmetusi 
iš namų du mėnesiai atgal 
ir jis dabar gyvena iš pašel- 
pos, gaunamos nuo žydų 
labdaringos įstaigos; gau
nąs 7 dol. į savaitę.; Jo 
žmona turinti elektrikinių 
daiktų' biznį ir gadinti jį Už
laikyti. Jinai aiškinasi, jog 
jis su ja tik. del to įr; apsi
vedęs, 17 metų atgal, kad 
gavus nub jos užlaikymą.

GRĘSIA GENERALIS 
GELŽKELIEČIŲ 
STREIKAS AIRIJOJ

LONDONAS.—C. T. Cramp, 
Gelžkeliečių Nacionalės, Unijos 
generalis sekretorius, šeštadienį 
pareiškė, kad Airijoj generalis 
gelžkeliečių streikas neišvengia
mas. ,

Pueblo, Col. — Colorado 
Fuel ir Iron 'kompanijos 
(Rockefellerio interesų kon
troliuojamos) M i n n e q u a 
dirbtuvė normaliu laiku 
samdo 35,000; dabar dirba 
tik‘ 1,500 darbininkų. Tūks
tančiai darbininkų1 išmesta 
iš darjjo. t

70 Mėty Senis Skundžiamas 
už Paviliosimą Kilo Pačios

macijų biuro Washingtons. 
Taipgi suminėta1 vardai Saiil 
Bron, kūris pirma buvo Amtor- 
go viršininku, o dabar yfa yfr- 
šininku Sovietų biznio (Organi
zacijos Anglijoj, ir T. G. Graf- 
pen; pastarasis yra Amtorgo 
sekretorius-iždininkas. Sufab.ite t' 
k uotuose dokumentuose sakoma-, 
būk Grafpen gavęs įsakymus 
nuo Komunistų Internacionalo^ 
perdavęs pinigų Wm. Z. Foster 
riui ir abelnai gelbėjęs organi* 
zuoti ir vadovauti komunistinį

, atnešinki n ikui vaiuzwb n PITTSBURGH, Pa.-Da- 
Ipareiskė, kad socialistų koa- |vid N. MiIIer traukia teis.

man J. F. McManam, 70 me
tų senį, ir reikalauja iš jo 
$100,000 už paviliojimą nuo 
jo pačios. Jis sako, jog p. 
McManam rašė meilės laiš
kus neįmatčmu rašalu ir tik 
prosu pašildžius laiškuose 
įbuvo įskaitomi jo meiliški 
žodžiai. McManam ginasi 
nerašęs tokių laiškų.

NEW YORK. — Penktadienį 
kongreso komitetas, kuris čia 
tyrinėja komunistinį veikimą, 
klausinėjo buvusį New Yorko 
policijos viršininką Grover A. 
Whalen. Whalen vėl išlindo su 
savo sufabrikuotais dokumen
tais prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
po priesaika pareiškė, kad tie 
prieš-sovietiniai dokumen tai, 
kuriuos jis paskelbė gegužės 2 
d.; esą teisingi.

Bet jis bijo juos parodyti vie
šai. Daro visokius išsisukinėji
mus. Neva “apsaugojimui” gy- veikimą Jungtinėse Valstijose. J 
vasties šnipų, kurie tuos “doku- Bogdanovas * pasmerkė tuos 
mentus gavę,” jis reikalauja, • dokumentus, kaipo fabrikaciją, 
kad komitetas slaptoj sesijoj jis pareikalavo, kad - būlų 
"peržiūrėtų” juos. ' 'leista_ Amtorgo atstovams juoą

Kuomet Whalen paskelbė tuos iPę^žiūiėti. Bet Whalen niefcų 
“dokumentus',” tuojaus buvo iš-|^u^u su ^uo nesutmką.
kelta, kad tie laiškai, kurių fo- . ’ ’/'■
tografijas Whalen paskelbė, bu- Sako, “Tikros •• .
vo sufabrikuoti (atspausdinti) Fotografijos 
Max Wagner spaustuvėj, 204 i 
East 10th St., New Yorke;
Whaleno šnipai su baltagvardie
čiais juos sufabrikavo.

Bogdanovas * pasmerkė tuos

atstovai

1

|liečia Vokietiją. Didelė be
darbė, algų nukapojimas, 
racionalizacija stumia dar
bininkus į kovą prieš išnau
dotojus. Kyla revoliucinė 
banga. ■ < ,

Valdžia turi $120,000,000 
deficito. Už tai sumanė iš
leisti - skubaus reikalo įsta
tymus, kad krizio naštą dar 
labiau suversti ant darbi
ninkų pečių, apkraunant 
juos didesniais mokesčiais, 
sumažinant pašelpą bedar
biams.

Tūkstančiai Darbininkų 
Išmetama iš Darbo

AKRON, O—Čia yra su- 
virš 30,000 bedarbių. Bet 
prie to dar tūkstančiai dar
bininkų išmetama iš darbo 
pastaruoju laiku.

Firestone gurno kompani
ja atleido 1,700 darbininkų 
ir uždarė dirbtuvę ant 30 
dienų. Sakoma, kad kom
panija pasirengus nukapoti 
algas. Reiškia, po 30 dienų 
“vakacijų” kurie darbinin
kai sugrįš prie darbo, turės 
dirbti už mažesnes algas.,

Goodyear gumd kompani
ja 'pereitą ketvirtadienį i at
leido iš. darbo 1,000 darbi
ninkų. . I |

" Goodrich gurno kompani
ja pastaruoju. laiku atleido 
2,500 darbininkų. • <,

Nusmerkiė Komunistą 
Tvirtovėn

BERLYNAS. — Leipzige 
augščiausias teismas liepos 
16 d. nusmerkė komunistą 
Jarczyk iš Augštosios Sile
zijos-ant aštuoniolikos mė
nesių į tvirtovę už dalinimą 
lapelių tarp kareivių ir po
licijos.

—~ ................... . -

Fašistai Nušovė :
Darbininką • į ■ <

HELSINGFORS, Finlian- 
4-jFors mieste fašistai

nušovė ikovejantį darbinin
ką Irje Molms. U

dija.’

Traukia Teisman Pigiu 
Noveliy Rašytoją Grey

Pi-

Komiteto nary,s,
Nelson, "užklausė Whaleno: JJS 

aair7^r,s7fabrii^vaK‘WagiK".68' t!kra% kad ‘ie dokum«nl 
nėr pasakojo New York Graph- ;tai^ paeina is Amtorgo archy> 
ic reporteriui, kad pas jį atėjo iV0-v r.1.'.!
baltagvardiečių agentas trys ar ! f.s.u ^ki a.s’ ^a<?
keturi mėnesiai pirma tų “do-1 fotografijos originalų iš Arnt$r- 
kumentu”-pasirodymo Whaleno Į8-0 archyv’'0’ atsakė Whalen. r 
rankose ir užsakė atspausdinti i ' , , . \ -
laiškų blankas su Amtorgo (So- -komunistinio veikimo,
vietų biznio organizacija New '^1 užklausė atstovas Bachman.

Bet Whalenas negali įrodyti

Yorke) vardu ir su vardu Ko
munistų Internacionalo. Pra
dėjus spausdinti tas blankas, at
ėjęs baltagvardietis pasiėmė ke
lias1 blankas ir nebesugrįžo pa
siimti kitų. Matomai, ant tų 
paimtų kelių blankų ir sufabri
kavo tuos dokumentus.

Whalenas nieku būdu negali 
viešai parodyti tų “dokumentų” 
originalus, nes mažiausia paty
rinėjus tuojaus būtų galima ma
tyti, kad tie laiškai yra fabri-

LOS ANGELES. — 
gių novelių rašytojas, Žane 
Grey,1 yra ■ traukiamas teis
man ir reikalaujama iš jo 
$500,000 už pasisavinimą tū
los pasakos. Skundžia tū
las Ch. A. Maddux, kuris 
paveldėjo visas teises miru
siojo \J. H. Cooko—medžio
tojo knygų, parašytų se
niau. Maddux tvirtina, kad i 
pastaroj? Grev novelė <rTheijauja> jj<a(i kongreso komitetas 
(Thundering Herd” yra pa
imta iš Cooko knygos, 
rašytos 1907 metais.

"Ar Amtorg ištikrųjų gelbsti 
komunistams šioj šalyj?” " \

“Aš nežinau nieko apie jų 
veikimą, apart to, kas parodo
ma tuose dokumentuose,” atsa
kė Whalenas. “Aš neturiu ki
tos nuomonės, apart paremtos- 
tais dokumentais.”

“Ar nieko jūs nesusekėte ka$ 
liečia Amtorgą?” užklausė ate 
stovas Nelson.

“Nieko, kas būtų patartini 
iškelti dabar arba .kalbėti apię

pa-

kacija, ir dar negudri fabriką- tai šiu0 tarpu,” atsakė Whalen; 
|Cija. Už tai Whalenas reika- pasitaręs su šnipų biuro virši

l • ,

Kapitalistą Reporteris—
Spykyzės Savininkas

CHICAGO. — Paaiškėjo, 
kad Chicagos The Daily 
Times (kapitalistinis lapas) 
reporteris Jimmy Murnhv 
yra tūlo£ spykyzės užlaiky- 
tojas. Kuomet tas iškilo 
aikštėn, tai laikraštis, ne
galėdamas kitą ką padaryti, 
atleido Murphy nuo darbo.

* • • . > • ’ I . ’ f \ ,
Kitas Valdininkas Apsivogė

, KAUNAS.t—Raseinių ir Tau
ragės apskrities akcizo revizo
rius, patikrinęs valstybinio deg
tinės monopolio ,sandėlį Taura
gėj, rado 30 tuščių dėžių. Pa
jutęs. tai sandėlio vedėjas Paš
kevičius tuojaus pasislėpė, bet 
netrukus buvo sulaikytas neto
li Tauragė^. Jis. prisipažinęs, 
kad išeikvojo puspenkto tūks
tančio ne savo pinigų.

ninku Lyons. ■,w
slaptai juos “peržiūrėtų.” žino
ma, tokiam atsitikime komite
tas gal ir paskelbtų tuos doku
mentus tikrais.

Whaleno fabrikacijos svar
biausias tikslas, tai varymas 
propagandos už karą prieš So
vietų Sąjungą. Amerikos Ko
munistų Partija šaukia visus 
darbininkus dalyvauti demons
tracijoj prieš kara rugpjūčio 1 
d.
Kalba apie Sovietų “Ogpu”

Whalenas sakė,- kad New 
Yor.ko policija galinti patiekti 
komitetui slaptoj sesijoj “įrody
mų,” būk Amerikoj veikia sky
riai Sovietų slaptosios policijos 
(Ogpu) ; esą, Sovietų “slaptieji 
agentai” prižiūrį komunistinę 
propagandą ir “terorizuoją” So
vietų valdžios oponentus., žino
mą, Whalenas ir kiti komunis
tų priešai tik slaptoj sesijoj 
gali “įrodymus” patiekti; viešai 
jie to negali padaryti—nes jų 
neturi.

•Komitetas sutikęs, kad tuos 
“įrodymus” įteiktų šnipų biuro 
galva Lyons ir kiti šnipai.
j Fašistas Hamilton Fish, to 
komiteto pirmininkas, priėmė 
Whaleno pasiūlymą ir pareiškė, 
.kad slapta sesija bus policijos 
vyriausioj įstaigoj. Ten bus 
“peržiūrėti” Whaleno “doku
mentai” ir išklausyti šnipų ra
portai apie * Sovietų “slaptąją 
policiją” Amerikoj. t
Mini Sovietų 
Atstovų Vardus

Whaleno sufabrikuotuose do
kumentuose įveliama Petras 
Bogdanpvas, Amtorg, Sovietų 
biznio organizacijos (New Yor
ke)7 pirmiįiinkaš, ir Boris E. 
Skvirsky, galva Sovietų infor-

reko- 
e

Pataria Persekioti' 
Komunistus

Komitetui paklausus 
mendacijų, Whalen patarė.
leisti griežtesnius įstatymus 
portavimui svetimšalių kovoj 
čių darbininkų, įvesti regisi 
ciją, pirštų antspaudų ėmimą 
suteikti pilną galią “teisingumo 
departmental” persekioti ko
munistus, daboti jų veįkimą4v 
tt. *

Kuomet atstovas Bachipfti 
jam paaiškino, kad Rusijoj gi 
musių negalima išdeportuoti 
Sovietų Sąjungą,'’ nes Ameriki 
nepripažįsta Sovietų valdžios 
tai Whalen pareiškė:.' “Well 
tai reikia juos pasiųsti į kokli 
nors salą, bet išvykime juos ii 
čia.”

Antradienį ar trečiadienį ko 
mitetas klausinės Amtorgo at 
stovus. į \\

WORCESTERIEČIAM S‘. 
L. A. NARIAM IR 

PAŠALINIAM!

Sekantį pirmadienį, lie-
pos 21 d., 8 vai. vakarę, 
įvyks labai svarbios pra
kalbos apie SLA 36-tą į 
Seimą. Kalbės brookly- Į 
nietis R. Mizara. Visi na-1 
riai ir pašaliniai kviečiam* 
dalyvauti ir susipažinti Su 
tikrąją padėtimi Susivie- j , 
nijime. ]

Vieta: Lietuvių ^Svetįi- j, 
nė, 29 Endicott St. . Į

Rengėjai. (170-1) I

Išgėręs Pusvienuoliktos 
Kvortos Alaus Apalpo

COLON, C. Z.—Tūlas Do
nald Stephens pasiryžęs lik
ti; alaus gėrimo čampionu. 
Jis be pertraukos išgėręs 17 
stiklų (10į kvortų) naminio 
alaus apalpo 'ir krito be są
monės prie baro. Nuvežtas 
į ligoninę, atsipeikėjęs pa
reiškė, tegul kąs nori ban
do sumušti jo rekordą, i
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“ y tarp savęs ir bolševistinio 
pranašavimo ir pakeitė marksistini analizą liberalų ple^ 
pėjimu apie ‘"organizuotą kapitalizmą.’’ O kas ištikrųjų 
atsitiko? Kaip tik tas. ką bolševikai pranašavo.

Tai tokie yra faktai.
Eikime prie peržiūrėjimo faktu apie ekonomini krizį

Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 
Sąjungos Užsienio Politinė Padėtis

PolitmĖ Raportas Sovietu Sąjungos Korl 
Partijos Centrafoio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui

natinė spėką kuri užduos 
galutiną smūgi kapitaliz
mui.

Komunizmas A m e r i koj 
tai nėra ‘"iš kitur atpūstas 
vėjas,” kaip tatai bando įro
dinėti socialfašistiniai igno- ^kamerą nešvariomis rauko- 
rantai. ’Kapitalistinė siste- mis išdrasko, išmėto. Vis. 
ma eina prie žlugimo ne tik -mat, tikrina, sakydamas: 
Europos šalyse, bet ir Ame- “Aš tunu teisę.’

kad palaikyti augėlesnes kainas; jie apriboja-gamybą, 
atleidžia darbininkus, ir masės žmonių būna priverstos 
gyventi: nedateklruj -ir skurde, nes perdaug tavorų pa
gaminta. .

2. Dabartinis krizis yra pirmutinis pasaulinis ekono
minis krizis nuo pasaulinio karo. Tai yra pasaulinis kri-

REIKALAVIMAS A.L.D.L. 
XII APSKRIČIO KOMITET

Kiekvieni metai atsibuvo < 
kart Dvylikto Apskričio ko 
ferehcija. Bet Šiais metais ni 
ko apie tai negirdėti. Apskj 
čio komitetas apie konfere 
siją dar nieko nepaskelbė, i 
ji bus kada, ar ne? Jau pe 
sisvėrė pusmetis, į kitą pus 
pusmetinė konferencija turėj 
įvykti liepos mėnesį.

Scrantono 39 kuopa laikyti 
me susirinkime nutarė griežti 
reikalauti Dvylikto Apskriči 
Komitetą, kad šauktų pusmc 
tinę konferenciją. Kitaip, rei 
kalaujame komitetą pasiaiŽ 
kinti, kokios priežastys nelei 
džia šaukti suvažiavimą?

Tikėdmiesi, kad A. L. D. L 
D. Dvylikto Apskričio Komite 
tas greitai paskelbs pageidau
jamą žinią,—
A.L.D.L.D. 39 Kp. Komitetas,

Kiek tame teisybės, 
nekurie sako, kad 
būnant ' stotyje pa- 
laikrodėlis ? Alekna- 

atsako, kad tasai 
vienai 
varda

Sxpihsstmiai “Pranašu
ĮĮ Sąryšy su kongreso fai
tmib komiteto

Rapwras rodo, kad nuo 1900 
metų vandenio valymas (filt
ration ) ii- chemikalės priemo
nės, pieno past-euracija ir pri- 
starymo kontrolė sumažino 
karštligių mirtingumą nuo 
asmenų iš 100,-000 žmonių iki 
4.9 nuošimčių.
Tai kur tas kunigų 

jotas “visagalintis 
buvo, kad jis. 
šaulio sutvėrimo 
jo žmonių nuo 
ligų? Žmonė

Sičiai fašistai daug prana 
ŠUija apie iš
■jiįaaą.” bet jiems didžiau 
Stt jjėda, kad tos pranašys 
tS»tajeina vėjais 
flįHnk įsisteigus,

sekasi buožės, kurių yra dar pusė- 
melų tinai daug, naikino gyvu- 

jiius taip smarkiai, kad tik

įlinkai pamatinėse pramonė
se nuoširdžiai prijaučia ko
munistiniam judėjimui: ma
to. kad pavergtos ir išnau
dojamos negrų masės deda
si prie to judėjimo. Ir de] 
to kapitalistai užsimojo su-

Ko Verti Tokie Žmonės, Kaip 
Kybą ir Bernotas?

Kybą—aidoblistas, “Ameri
kos Lietuvio” zeceris, užkaria
vęs iš fašisto M- Paltanavi
čiaus išleistuvę, virto bjaures
niu fašistu ir tas susitraukęs 
Kybos leidžiamas lapukas pa
sidarė bjauresniu, negu buvo 
M. Paltanavičiaus. Nežiūrint 
Smetonos'ir Vytautų garbini
mo, jis specialiai užpildė savo 
lapuko 28 numerį apie S. L. 
A. Chicagos seimą ir 57 kuo
pą. Kybą buvo 57 kuopos na
rys ir Baltimorės seime kėlė 
“triukšmą” priėš gegužinius S. 
L. A. centro viršininkus; par-

keitimas yra linkui ekonominio puvimo. Mūsų šaly 
Sovietų Sąjungoj, yra padidėjęs pakilimas socialistinė 
statybos pramonėj ir agrikultūroj. Iš kitos pusės, tarj

A. L. D. L. D. 43 kuopa 
kytame susirinkime liepos 
d. nutarė paraginti A. L. D 
D. Dvyįlikto Apskričio ko 
tetą, kad šauktų pusmet 
konferenciją ne vėliau rugf 

ličio mėnesio.
Draugai, Dvylikto Apskn 

komiteto nariai, kodėl t 
snaudžiate? Jūs gerai ži 
te, kad artinasi mainie 
streikas. Kompaničnos uni 
kontraktas pasibaigs su n 
pjūčio mėnesiu. Reikia apt 
ti visiems bendrai, kad galii 
būtų vesti kovą su mainų i 
vininkais. Ir jūs, draugai, 
note, dabar svarbus / monu 
tas. Taip laiką toliau nega 
me tęsti, negalima taip mieg 
ti." Kuopos Įgaliotinis.

pitalizmą ypatingai, byra Į šmotus. Pergalės himnai gar
binimui dolerio ir kapitalistinės racionalizacijos nebe
skani r»a taip garsiai Labiau girdisi pesimistiniai deja
vimai apie kapitalizmo “klaidas." Ir ‘Visuotinas” šauks
mas apie “neišvengiamą puvimą” Sovietų Sąjungos yau 
pavaduojama “visuotinu” Įsiutusiu šauksmu apie reika
lingumą nubausti “tą šalį.” kuri drįsta vystyti savo eko
nomiją kuomet aplink viešpatauja krizis.

Tai štai ka mes matome šiandien.

Pasaulinis Ekonominis Krizis
(a) Išeigzaminavus krizį tuo jaus būna aiškūs sekami 

faktai: •
1. Šiandien ekonominis krizis yra gamybos perviršio 

krizis. Tai yra, daugiau ta vorų pagaminama, negu man
ketai gali sugerti-Ldaugiau audeklų, kūro, fabrikinių

Bet me 
judėjimo nesunaikins, nežiū 
rint, kokia:

•ov. Są-: nenaudos.
ocialfa-

Grigaitis pakartotinai
JBrlTMenjiena*” pranašavo.
Jj^kjtrumpu laiku “susmuks

džia naikina cerkves ir jas 
paverčia i skaityklas bei 
kliubus?. Aleknavičius at
sakė, kad jisai nėra mates

Meluoti visuomet 
tol, kol neprakžūr 
maišas. Tas atsitiko

ne 
na, 
maišą ir 
drg. Aleknavičius sugrįžo ir džia prievarta 
gyvais faktais sumušė jų ninkus dėtis 
tuos purvus

Dz. Rep. turėjo pasikalbę-; v aidžia i šiuos dalyku 
jimą su d. Aleknavičium ir įsikiša 
jam pastatė keletą klausi
mų į tuos paleistus paska
los pirmiau parvykusių.

1) Ar teisybė, kaip Pa- 
škačinas kalba, kad Rusijoj 
reikia mokėti ir- už vandeni 

yra sumažintas net 95 nuošim- 11 vandene nei UZ pini gus 
čiais. Ir su kitomis epidemi- negalima gauti ? Drg. A- 
nemis ligomis vesta sėkminga leknavičius atsakė: Netikė- 
kova ir jų mirtingumas gero-,kite jo melams, tai jo paties 
ka: pažabotas. ' išgalvotas melas, kad api-i jiems plotą žemė

purvinus tuos žmones, kurie ‘Rhens gyvenimui

ba apie padarytą progresą 
sveikatos sritv: o

Medicinos autoritetų pa
skelbtos žinios rodo, kad per 
paskutinius 30 metų žymiai 
sumažintas žmonių mirtingu
mas nuo epideminių ligų.

Amerikos Medikaiės drau
gijos ijų Nacijonalės M’okslo 
draugijos autoritetai skaitlinė
mis nušviečia sveikatos srity 
padarytą progresą per pasku
tinius 30 metų.

Didžiausiu rezultatu sveika
tos srity nuo. 1900 metų at
siekta kovoje su tdifterijos epi
demija. kurios mirtingumas 

95 Duošim-

J (Tąsa nuo 2 pusi.) 
ti suirutę, sutikau grįš 
gal. Bet kuomet Liet 
mano moterį nenorėjo 
į Ameriką, kaipo nep 

. , tuomet jinai prašė, kad
• tume atgal į Sovietų 

ją, nes Lietuvos gyver 
nepakenčiamas ir dar 
atžvilgių šimtu nuoši 
prastesnis. Būtume tai] 
darę, jeigu nebūtų gaut 
Ka mano moteriai. Ja 
patiko dar ir todėl, ka< 

j mokant rusų kalbos ir i 
rint giminių, buvo liūdi

Toliaus, drg. Aleknav 
sako, kad nėra reikalo 1 
syti tų Paskačino ir 
plepalų, nes jie yra 
kontr-revoliucionieriai, 
laikų jieškotojai. Jie s 
žia Sovietų Sąjungą t 
kad jie nerado tų pyr 
kurių tikėjosi rasti. Ir 
met jie pradėjo statyti ; 
aš ir viską niekinti t 
būdami, tai, žinoma, rei 
su jais rimtai pakalbėti

Tai tokį pasikalbę j 
turėjau su drg. Alekn 
čium. Ir jisai pasakė, 
jeigu bus reikalas, tai 
daugiau tų pįspelninkų n 
atmušta.

engti tam tikro ekonominio smukimo, rodančio ženklus 
neišvengiamo ekonominio krizio, nepaisant sislematiško 

mais- ,Temmas buvo geriau ūžti-’Įleidimo į jos organizmą miliardų markių, gautų iš Vo- 
J° krintąs Sovietų Rusijoje? kieti jos karo kontribucijomis. -Tuo pačiu sykiti yra pa

su mesa Atsakymas tokis. Moterų saulinis krizis ta prasme, kad pramoninis krizis supuola 
,gyvenimas Amerikoje yra'su agrariniu krizių, paliečiančiu gamybą kiekvienos rū- 
igeresnis. Bet mano m o te
bris buvo, aprimus. Vienok

D RA V G AI: Pustrečių metų praėjo nuo lū-to Partijos 
kongreso. Atrodo neilgas laikotarpis. Tariaus bėgy to 
laiko didelė permaina pasireiškė žmonių ir valstybių 
gyvenime. Jeigu mes charakterizuosime tą tik ką pra-

msKumo jausmais 
j.rieš Anglų Mac- 
<es nei Blaine nei

na ir naktį, jie jos neišgel
bės nuo žlugimo. Jie gaji 
niekinti, kaip jie nori, ko
munistinį judėjimą, bet tas 

- Ameri-' judėjimas augs, nes tai yra 
ji mato, vienatinis darbo žmonių ke- 

udejimas lias linkui pasiliuosavimo iš 
1 Komu- ai ginęs vergijos.

nuoja išleisti griežtus įsta 
tymus prieš komunistus ii 
kitus kovojančius darbinin- liolika politmių kalinių, ku- 

jsaugoti nuo bol- ,rie kenčia ^ne tik kalėjimo 
pavojaus Ameri- izoliaciją, -bet dar ir Įvairius 

kapitalistinę sistemą, -tarnautojų Įžeidinėjimus, 
akoroe, kad jie to ’ypač vieno raktininko, kuris 

ne tik žodžiais^ bet net 
priemones jie veiksmais įžeidžia Kai ka

da mušti bando. Atneštą 
nuo tėvų maistą ir jau kar-

jnigų, jų nepirko.
i 3) Ar' teisybė, kad So- 
jvietų Sąjungoje yra daug 
į vagių ir plėšikų, kaip' pir- 
įmutiniai parvylię leidžia pa
skalas? Jisai sako, kad So
vietų Sąjungoje daug -sau
giau ir nėra tiek vagių, kiek 
jų yra Amerikoje. Ir jeigu 
juos pagauna, tai daug at- 

, si tikimu būna, kad jie savo

'W Xifcejos] gi'eitai atgauti 
pačios dvarą Rusijoj. 

iMtlbo šveicariško “mokslin- 
pranašystės nuėjo vė- 

Afajir'datrar veikiausia jis 
|K.jp pati nei nesvajoja at- 
■feBB ^Fara, tik gal būt kar- 

susapnuoja.
- Tiigį ideko nereiškia ir 

Naujienų” pra- 
KWIftPIte.' būk komunistinis 

m i i i, Amerikoj išnyks. 
įJ^Valdanrioji Ida

Indijos dalykus prieš 
ų ūpą prie Ameiikos, »o A- 

laudoti ne tik tuojautiniam savo 
ir al>elnom Jungtinių Valstijų 
su Anglija, delei riešpatarimo

BAISI NETVARKA 
UTENOS KALĖJIME

KAUNAS.—Laikraščiu o- 
se jau buvo rašyta, kad Už
palių miestely ir jo apielin- 

• kėse kovo mėn. buvo suim
ta keletas vyrų, kaltinamų 
'nelegalūs literatūros platini- 
me. Jie risi dabar kalina- 'SjL- 
]mi Utenos kalėjime.

Apie Utenos kalėjime ka
linamus “Socialdemokratas” 
'No. 26 rašo:
i “Utenos kalėjime yra ke-

pramonėj ir agrikultūroj. Tai, keliais žodžiais tariant, 
tokia šiandien padėtis..

Prisiminkime padėtį kapitalistinėse šalyse pustrečių 
metų atgal: Augimas pramoninės gamybos ir prekybos 
veik visose kapitalistinėse šalyse, augimas -gamybos ža
liosios medžiagos’ ir maisto produktų veik A’isose agra
rinėse (žemės ūkio) šalyse. Virš Aiperikos Jungtinių 
Valstijų pilnam žydėjime kabojo kapitalizmo aureola. 
Pergalingi “geroms” (“prosperin'”) himnai Klupsčio- 
jimas prieš dolerį. Dainos garbinimui paskiausios tech
nikos ir pagerbimui kapitalistinės racionalizacijos. Pa
skelbimas kapitalizmo ‘"atsigavimo” gadynės ir nesiju
dinančio tvirtumo kapitalistinės stabilizacijos (nusistovė- 
jimo). “Visuotinas” klykimas ir šauksmas apie “neišven
giamą supuvimą” Sovietų šalies.^ apie “neatmainomą žlu
gimą Sovietų Sąjungos.”

Tai tokia buvo padėtis vkkar. >
Šiandien: ekonominis krizis veik visose pramoninėse 

kapitalizmo šalyse: šiandien: agrarinis krizis veik visose 
agrarinėse šalyse. Vietoj “gerovės”—masinis skurdas 
L bauginantis bedarbės didėjimas. Vietoj pakilimo agri
kultūroj—-nuskurimas milionų Valstiečių. Iliuzijos apie

■taąec! ms BBcojtd clas? matter March 11, 1924, at the Post Office at
* Brooklyn, K. Y., under the Act of March 8, 1879

fJungtii.jų Valstijų senate irgi suskambėjo balsai 
žudynes Indijoj, kur Anglijos “socialistų” . valdžia 

tirtančiais teriqja darbininkus ir valstiečius, kovojan- 
čius prieš Anglų imperializmą. Vadinamas “progresy- 
ris* senatorius j. J. Blaine įteikė Washingtono senatui 
del-to rezoliuciją, kurioj šūkauja prieš nežmoniškumus 
ir žvėriškumus Anglijos valdžios Indijoj.

Irtą rezoliuciją ir deklamacijas prieš budeliškus Anglų 
da?bus Indijoj reikia žiūrėti, kaipo Į rengimą -direos A- 
meįrkos imperialistams įsikišt 
Anjrfiją: palenkti Indijos mi 
metiką mokės toon 
Lizinu j toj so j or. iv 
imperializmo rung: 
pakulyje.

Kad ir šimtą melų komu- 
šioje šalyje i.g.-tuotų, jie 

dMtebnSs įtakos masėse nejgy- 
tų.* Kiek stipresni jie buvo 
tiklai tam tikrose, gana siau- 

darbininkų judėjimo da
lyse, bet ir čia jų įtaka laikui 
bedant r»e kyla, bei puola. Vi- 
Baus*komnnizmas Amerikoj tai 
iš Kitur atpūstas vėjas. Ame- 

sąlygose jisai šaknų ne-

viu uždarvma:
nuo vietos parapijonų. Jei- 

igu jie nutarė tokią cerkvę 
'uždaryti, tai valdžia jiems 
padeda, bet pati valdžia nė
ra uždariusi nei vienos cerk- 

]vės.
i Toliaus Aleknavičius pa- 
išakojo, kad jam pamykus Į 
Lietuvą, kuomet Lietuvos 

‘gyventojai sužinojo, kad jis 
parvyko ne iš Amerikos, bet 
iiš Rusijos, tai Lietuvos gj’- 
ventojų buvo klausimas: ar
gi teisybė, kad Sovietų Ru- 

•‘sijoj Imnigai kariami, kan- 
jltinami ir valdžia prievarta 
:bažnyčias uždaro? Kuomet 
'^atimuši tuos melus ir pasa- 
:kai, kad neteisybė, tai jie 

... pastato klausimą: tai kodėl
kraus valdžia jokių ceremo-1 vįga Lietuvos spauda apie , metai atgal
niju ne. o. rašo? Aleknąričių dar Bolševikai tvirtino, kad technikos išvystymas kapita-

I traukiny j pasitiko ^šnipai,; Rstinėse šalyse, augimas gamybos spėkų ir kapitalistinės 
į pradėjo kamantinėti ir duo- racionalizacijos, prie sąlygų, kokias susidaro pagal ap- 
■ti Įsakymus, kad ‘ laikytų 1 ribotą normą gyvenimo milionų darbininkų ir valstiečių 
dantis sukandęs, nieko nesa- 

ikjrtų apie- Sovietų tvarką.
! Bet ^Aleknavičius sako, bū- pranašystes” žiūrėjo ks 
i damas Amerikos piliečiu. n^ji pravedė skiriamąją liniją 

ne jūsų 
•dalykas; jūs nepažįstu ir su 
jumis nieko bendro neturiu: 
j jūsų klausimus neatsakau.

I Ir šnipai pasitraukė. Taip 
Ipat Aleknavičius sako, kad i kapitalistinėse šalyse.
j Sovietų Sąjungoje gyveni- 
nnas darbininko žmogaus 
'yra keletu atžvilgių geres- 
;nis, negu Lietuvos, ir Lie- 
[tuvos gyventojai' labai už- 
įinteresuoti Rusijos gj^en- 
itojų tvarka.

Toliaus jisai nurodė už- 
idarbio kilimą Sovietu dar- 
ibininkų. Jisai parsivežė sa- 
jvp mokesčių knygelę, kiek 
iuz 27 dienas gavo algos. Tai 
;yqą iki 140 rublių. Dirbo 
‘keturias -dienas ir penktą 
i turėjo liuosą Jisai išroka- 
,'vo savo gyvenimo lėšas ir 
pasakė, kad jam buvo gyve
nimas užtikrintas.

. Paklausiau: tai kodėl jūs

'tų Sąjungos pabėgėliu, ku- padarius suirutę gyventojų 
paliejo, kaip katė pie-.tarpe, kaltinant Sovietus 
o paskui paleido melų .nemokėjime šalį tvarkyti, 

jį barstė tol, kol 7) Ar teisybė, kad val- 
verčia ūki- 
komunas? 

Atsakymas, kad neteisybė.
ne

šis dalykas priklau
so nuo pačių to kaimo ar 
apskričio gj’ventojų sutiki
mo. Jeigu gyventojai su
tinka, tai tuomet valdžia taipgi aušo pasaulio kapitalistinėse šalyse. Bet tai rra 
juos remia. .Bet būna atsi- pamatinis skirtumas tarp tų dviejų transformacijų. Kuo- 
tikimu, kad poia ar daugiau met Sovietų Sąjungoj yra transformacija linkui didesnio 
stambių ūkininkų nepritaria ekonominio pakilimo, tai kapitalistinėse šalyse tas pari
tam. tai juos išskiria .arba 
valdžia juos, siunčia į toli
mesnius kraštus, duoda 

ir reika- 
įrankius, 

ruLu&ičij uirjjčA utį \ j- saKvclama. jeigu jums nepa- 
sos salies gerovės. A andens tinka komunoje, gj'ienkiie 

1 visur yra ii' visi juo nau- atsiskyrė nuo kitu, 
dojasi nieko nemokėdami. 
Valgj'ldose ant stalų jo yra 

4 ir gali gerti tiek kiek tik 
nori, ir niekas nedraudžia.

2) Ar teisybe, kad kai 
kurie buvo apvogti jiems 

dievas vykstant iš Sovietų Sąjun- 
nuo pat “pa- gos? Aleknavičius sako, 

” nesaugo-,kad tikras melas, ir nurodo 
epideminių tas ypatas. kurioms savo at

krito nuo Ii- si vežtus daiktus pardavė, 
gų. ir tik “per paskutinius Aleknavičius sako, kad jie 
30 metų sumažinta mirtin- norėjo juos parduoti lietu- 
gumas nuo epideminių Ii- vių kooperatyvo žmonėms, 
gų.” pasidėkavojant bedie- bet tie. neturėdami tiek pi- 
viškam medicinas mokslui.

Kunigai sako, kad viskas 
nuo dievo pareina. Reiškią 
sulig kunigų “mokinimo,” 
dievas užleidžia ir visbkias 

Pirmojoj ligas ant žmonių. Bet štai, 
pa- - pagalios, bedieviškas moks- 
'isų las sukontroliuoja ir “visa

galintį” dievą.
“Garsas.” patalpindamas

- jiems 
i vogta 
■ričius 
laikrodėlis parduota, 
moteriai, ir jisai jo.
pasakė, bet del tulu dalyku : atSakiau, kad 
aš jos vardą apleidžiu.

) Ar teisybė., kad vedu- 
perskyros yra taip liuo- 
ir iš tos priežasties iš

sivysčius paleistuvystė? A- 
leknavirius sako, pirmiaus 
perskyras buvo daug leng- 
iviąu gauti ir bent vienas 
kuris nuėjęs pareikalavo ir 
gavo. Bet jau dabar nėra 
taip ir turi ateiti abu—w- 
ras ir moteris—ir dokumen- 
Italiai prirodyti nesutikimo 
■priežastis gyvenime ir tik 
po rimto prirodymo gauna 
perskyras. Bet jeigu turi 

: kūdikių, tai juos turi užlai- 
ikyti abu — vyras ir mote-

- ]ris,. Paleistu vystė naikina- 
j as rta.is . 1^ itu*o^ ę^. į ima visais galimais būdais.

i 6) Ar' teisybė, - kad So- 
ivietų Sąjungoj yra maisto 
jtrūkttmaš?
1

Aleknaričius sako, kad.
maisto yna ir jįsaa, pigesnis, sugrįžote atgal i Ameriką, 

j negu čia, Amerikoj.
tačiau Ute-tpefatyvų krautuvėse 

tas daug pigesnis ir 
Įima gauti.
yra ’blogiau. Blogiau todėl, 
kad valdžia uždraudė nai
kinti gyvulius tuo tikslu, _______
kad jų daugiau užauginus, kuomet sužinojo per laiškus, 
Ii- jeigu kuris nori pjauti j^d tie, su kuriais sjTkiu at- 
bent^ koki gyvulį tai tori vykome, visi sugrįžo, tai ir 
gauti nuo valdžios leidimą, ji užsigeidė grįžti atgal Ir

vacruojasi sent* ■. ■ ri 
DoF.e * i valdžios l 
kitf “l>rogreswiai' 
šiuš Amerikos žvė 
guoj, Chirijoj: nei

mos apskrities II nu o v. p. 
iteismo tardytojas nė vienam 
i parankos neskiria. Nors 
tardymas jau baigtas, laiko 
visus izoliavę, kas yra labai 
nepatogu, nes kai kuriems 
reikia būti su kriminalistais. 
Čia — dviguba kančia. Kny-

vvaji btryto pimguocį 
rikps tavoiu išvežime 
metų pakilo 392 proc 
jos-Į Ameriką paauga 
virai pripažįsta, uad inausų 
varias sparčiai augina tena;

Viena Amerikos koja, vad

nistų Partija kasdiena įgau
na vis didesnę ir didesnę 
itaka masėse. Mato, kad la- 

tyrinėjimu šiaušia išnaudojami darbi- 
;jimo Ame 

soeialfašistų “Naujie 
^o. 166 sako:

’ .SUBSCRIPTION RATES:
States;, per year............ Jf>.00 United States, six moirthK....

BaHtrf-yn, N. Y., per year.......... SB.00 Brooklyn. N. Y., six months.
countries, per year....$8.00 Foreign countries, six months 

ChBBda and Brazil, per year...SC.00 Canad and Brazil, aix monthE

zdėjimų b sukilimų prieš Angliją 
ipitalistai turi didelės naudos, 
! pareiškė Henry Cabot Lodge, 
stovas.. Jis apskaito, jog Ame- 

iją nuo 1914 metų iki 1928 
o ta vorų išvežimai iš Indi- 
•(•centais. H. C. Lodge at- 
boikotas prieš Anglijos ta- 
Amerikos biznį.
nasv Indijon jau įkelta. O 

ji-ogi’.esj’s'io” senatoriaus 
grimų Valstijų senate, kroko- 
e Anglijos žiaurumus Indijoj, 
nerializmui visomis keturiomis

Filippinuose, Haiti, Nica ra 
sižioja prieš negrų korimui 

ir deginimus pačiose Jungtinėse Valstijose.
Komunistai lygiai smerkia Anglų “socialistų” valdžioj 

žmogžudystes, kaip ir Jungtinių Valstijų žudynes kolo 
nijoseir pusLau-kolonijose: nemažiau jie smerkia'-dabar 
iinias.. Afirerisor politikierių sumanymus, vedančius lin
kai mb šalies imperialistų kruvino įsikišimo į Indiją. 

, Tfaocąutinėj Prieš-Imperialistinėj Dienoj, T
BaMaaoo, ambonai levolrudiiių darbininkų visame 
MMHrye išeis į galingas demonstracijas, kovai prieš 
kapitalistinių valstybių imperializmą už kolonijų laisvę 
ir už Sovietų Sąjungos apgynimą.



/

1930 L AIS1 V B

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
D. Zdaniūlė

SKAITYKITE!

A. LUTVINASC1U

t imu

A.LD.LD. ŽINIOS

MES IšMOKINAM, kaip apsieiti su

New York,

PRALOTAS OLŠAUSKAS
J. KAVALIAUSKAS

kūs. sekami
žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus

ŠEKIT LINDBERG

WORCESTER, MASS GILBERTON, PA

Knyga 152 puslapių Kaina 25 centai

Taip pat 
pirkimu,

klau- 
kitu 
tikri 
gerų

ų amžiaus, 
500 už tai, 
imigrantus

PHONE 
Stagg.8342

įsteigta
26 metai

\ emme 
tariant

Bell __
Keystone

inisv ekono- 
auljnis kri- 
*ba veik vi- 

negali iš- 
Čio ženklus 
istematiško 
lutų iš Vo
lin yra pa
gis supuola 
k v ienos rū- 
žvmesnūse

yra 
Kiln
esnio

)s perviršio 
, negu mar- 

fabrikinių 
si riaudoto- 
asilieka še
štinėj vals- 
emiausiame 
tavorų, au- 

sunaikina, 
ja gamybą, 

priveistos 
tavo r u \>a-

WILKES-BARRE, PA

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu z laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

mas kapita- 
apitalistinės 
d pagal ap- 
ir valstiečių 
ekonominio 

ų “o r i gina- 
oką. Deši- 
)olševistinio 
iberalų ple
as ištikrųjų 
savo.

merrkos ka- 
himnai gar- 
acijos nebe- 
stiniai deja- 
inas” šauks- 
ąjungos jau 
apie reika

ti savo eko-

ramonmese 
veik visose 

iis skurdas 
\ilimo agri-

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

SLIAKERIS
Sąmoningas Karo 'Priešininkas

PARAŠE MIKAS RASODA 1

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

akis egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

(LIETUVIŲ MACOCHAS)
Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti naują, padidintą laidą
Kaina 20c. , LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS

TELEFONAI:
__________ Oregon 6186
____________ Main 1417

ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty 
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė knyga if 

virš trijų šimtų puslapių, kaina 50 centų. Ta pati su 
audimo apdarais 75 centai

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

kreiptis prie manęs.

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveilęs-

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs Instruktoriai 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or-’ 
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. Leidimai Už
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasės dieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedaliomis nuo 14-12. Kata
logas uždyką.

Greitai 
me gardžiausius už 
kandžius 
Lunch).

NAUJA {DOMI KNYGA 
Lietuvos Darbininkės ir Poniutės

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

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikemę iš Užsienio Labai Svarbių Knygų

LIETUVOS EKONOMINE

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi šusiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona- 
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
Augelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla
taus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę,^ savo meilužę? Kaip tik 
i tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Drg. Jurgis Simonaitis mi 
rė liepos 3 dieną, General Li 
gonbutyj, nuo baisios' ligos— 
vėžio.

Paskutinį patarnavimą atli
ko Aido Choras-(nes jis bu
vo Aido Choro narys), sūdai-

A. L. D. L. D. 43 kuopa lai
kytame susirinkime liepos 13 
d. nutarė paraginti A. L. D. L. 
D. Dvylikto Apskričio komi
tetą, kad šauktų pusmetinę 
konferenciją ne vėliau rugpjū

čio mėnesio.
Draugai, Dvylikto Apskričio 

komiteto nariai, kodėl taip 
snaudžiate? Jūs gerai žino-’ 
te, kad artinasi mainierių' 
streikas. Kompaničnos unijos 
kontraktas pasibaigs su rug
pjūčio mėnesiu. Reikia aptar- f 
ti visiems bendrai, kad galimai 
būtų vesti kovą su mainų sa-1 
vininkais. Ir jūs, draugai, ži-i 
note, dabar svarbus / momen-1 
tas. Taip laiką toliau negali
me tęsti, negalima taip miego
ti. Kuopos Įgaliotinis.

JŪS
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI ‘
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbių visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučitis, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augŠtumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai— ‘

užsiimame 
pardavimu 

mainymų namų 
žemių (lotų).

S.L.A. 39 Kuopa Užgyrė Nau
jąją Pildomąją Tarybą

Liepos 13 d. įvyko S. L. A. 
,39 kuopos susirinkimas. Be 
kitų reikalų, buvo išduotas ra
portas iš S. L. A* 36-to seimo. 
Delegatas J. Pefruška nuosek
liai .raportavo seimo nuoti- 
kius: kaip policinis S. L. A. 
prezidentas S. Gegužis, pasi
samdęs policiją, “broliškai” 
dauž# delegatams galvas. Su- 
virš du šimtus delegatų, išme
tė iš Auditorijos, kitus areš
tavo. Kaip paskui ėjo du sei
mai: legalis, didžiumos teisė
tų delegatų seimas Meldažio

J. L. Lewiso agentai dirba 
sukaitę, kad tik daugiau mai- 

pavergus anglių kara- 
iškrai-Bių naudai, o mainierių pražū

čiai. Vieną iš svarbiausių pra
žūčių taiko, tai užkarti 
“check-off” sistemą kietų ang
lių industrijoj mainieriams. 
Mat, iki šiol dar negalėjo lup
ti devynius kailius nuo mai
nierių, tai, įvedus “check-off,” 
bus užkarta mainieriams kil
pa ir rankos ir kojos bus su
pančiotos. Viena bėda dar pas 
mainierius yra, tai kad jie 
kantriai laukia- paskutinės va
landos, nesiskubindami pastoti 
kelia visokiems niekądėjams.

Draugo Jurgio Simokaičio 
laidotuvėse buvo daug žmo
nių, kas stebino tikinčius žmo
nes. Davatkėlės leido paska
las, kad nei grabą nebus kam 
nešti, bet pasirodė priešingai 
—šimtai lydėjo. Apie laido
tuves bus smulkmeningiau pa
rašyta, dabar norisi tik, .vieną 
dalykėlį priminti. Nespėjus 
laidotuvių programą baigti, 
tūlos davatkėlės puolėsi dras
kyti gėles, organizacijų ir 
draugų suklotas. Išdraskę, iš
metę kvietkas, beskutes pasi
ėmė sau. Mat, davatkos vi
sur pasivėlina vogti. Kaip dar 
jos nenutraukė čeverykų ir 
drabužių nabašninkui? Kuo
met taip įpykusiai darbavosi, 
nėi graboriaus prašymas ne
gelbėjo, kad tie kvietkai yra 
aukoti J. Simokaičiui jo drau
gų ir organizacijų. Mat, ka
da davatka siunta, tai geriau 
prie jos nei nešiartink.

Jack P.

aidoblistas, “Ameri 
zeceris, užkaria 

• M. Paltanavi

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

nuodamaš! j klapų keletą 
dainų. Aido Choro merginos 
nešė gėles.

Taipgi ačiū drg. žaldokui, 
kuriš atjautė visų draugo' Si
mokaičio draugų nuliūdimą ir 
pasakė puikią prakalbą apie

Aprašomi Sekanti ( Svarbūs Dalykai:' 
Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės ūkis; Pramonę 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo 
žai ir Perspektyvos. >

Knyga iš 112 Puslapių. Kainą 50 Centų

jo gyveninių i!r< darbus. Kiek
vienas jo žodis buvo teisingas 
ir graudus, nes Siniokaįčiui 
mirus, mes nustojom vieną iš 
veikliausių ir reikalingiausių 
draugų.

Išrašome receptus, 
kada jie reikalingi

UŽ VIENĄ MOKESTĮ.

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yrą 
ant ištyrinu] ^ulig šešėlių).
ATRASITE*, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS

Mainierių, vargai, ir nelai
mės skubiai auga. Nėra die
nos, kad nors vienas maidierys 
nepalydėtų' sdvo gyvybės ang
lių aukurui. Liepos 15 dieną, 
Warrior Run kasykloj, Lehigh 
Valley Co., užmušė vieną mai- 
nierį ir keturius mirtinai su
žeidė. Pittston Coal Co. tą 
pačią dieną mirtinai sužeidė 
du mainierių, kuomet akmuo 
puolė nuo viršaus. Tai vis 
skubinimo sistemos pasekmės.

Nesenai buvo streikas Pitts
ton. Coal Co., kurios mainie- 
riaPreikalavo, kad darbas bū- 

padalintas, kad visos ka- 
los lygų laiką dirbtų. Boy- 

būdamas kompanijos 
agentu, pasitarnavo jai gerai, 

j užėmė pirmo laipsnio 
bo svetainėje, visaip melavo I streiklaužio vietą ir mainierius 

i grąžino prie darbo, visokius 
j gąsdinimus darydamas. Tuo 
t būdu jam pavyko sulaužyti 
streiką. Mainieriai turėtų su
prasti ir tiems Judesiams ne
mokėti duoklių, o organizuotis

Lietusių Auditorijos; gyrė ge 
gužinius smurtininkus, polici 
ios ir mušeikų brutališkumą 
Tuo tarpu abudu, Kybą ii 
Bernotas, yra supenduoti, t. y. 
neužsimokėję, sulyg 57 kuopos į n. M. U 
finansų knyga, jau 4 mėnesiai. 
Jie neturi argumentų prieš 
teisybę, tai pirmučiausia susi- 
rinkiman nrisikvietė policijos. 
Kybą ir Bernotas su policija 
nori įvykdyti S. L. A. suskal
dymą fašistu naudai, šalin, 
niekšai! Tačiaus, mes kantrūs, 
mes pakelsim viską, mes pri
imsim ir S. L. A. skaldymą, jei 
jus taip jo trokštate; bet ži
nokite, kad prasmegsite su 
mūsų pirmesnių triūsu.

S.L.A. 57 Kp. Narys.

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVES” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, \ Brooklyn, N. Y.

šiomis dienomis užsibaigė 
valdžios su •anglių 

ompanijom. Valdžia susimy
lėjo ant anglių kompanijų ir 
numažino taksų 35 nuošim'- 
čius. O bedarbiams, tai ame
rikonišką špygą. Anglių kai
nos ne tik nemažėja, bet di
dėja. Algos visur kapojamos, 
skubinimo sistema visu smar
kumu eina. Bedarbių kas die
ną armija auga.

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON A'VE., tarpe 88th ir Mth Sts„ NEW YORK CITY

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS •

Kreipkitės j DR. ZlNS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 

1 ffio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvoj 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėj!* 

i rn0". jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
Į 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. ZI NS no EAST 16th ST. N. T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL; 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedilioj » A. M. iki 4 P. M.

OPTOMETRAI
394-398 Broadway 331-335 Division Avenue

BROOKLYN, N. Y.

APYSAKA “BADAS”
Puikus piešinys; gyvųjų gyvenimo vaizdų. Aiškiame pavydale skai

tydamas matai, kaip jaunas. Vyras, lankęs augštesnes mokykląs, tu
rįs talento ir ambicijos literątiniame darbe, neranda pasisekimo. 
Čia nupiešta jo svajonės apie 'perteklių ir saldų gyvenimą. ' Nevyks- 
tant taip, kaip įsisvajojęs, įpuola į rūpesčius, atsiduria skurde ir 
net ir tokiose aplinkybėse turi laimės ir meilėje. Taip pat Čia ma
tysite, kaip militariai žmonės kuų' ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusįas moteris. .

Knyga 260 puslapių,
1 • .-Audimo vįršais dabar 50c. v &

Ko Verti Tokie Žmonės, Kaip 
Kybą ir Bernotas?

Kybą 
kos Lietuvio” : 
vęs iš fašisto 
čiaus fišleistuvę, virto bjaures
niu fkšistu ir tas susitraukęs 
Kybos leidžiamas lapukas pa
sidarė bjauresniu, negu buvo 
M. Paltanavičiaus. Nežiūrint 
Smetonos ir Vytautų garbini
mo, jis specialiai užpildė savo 
lapuko 28 numerį apie S. L. 
A. Chicagos seimą ir 57 kuo
pą. Kybą buvo 57 kuopos na
rys ir Baltimorės seime kėlė 
“triukšmą” prieš gegužinius S. 
L. A. centro viršininkus; par-

Antra Knyga Yra Sekanti :

IŠ SENOJO KAIMO Į KOLCHOZUS
Joje plačiai kalbama dpie tai, kaip naikinama senoji 

kaimų tvarka ir organizuojama kolektyviai ūkiai Sovietų 
Sąjungoje. Apie tuos dalykus labai daug rašo net ir 
buržuazinė spauda. Tai yra dalykas, apie kurį kiekvie
nas darbininkas turi kuo plačiausia žinoti.

Knygele iš 50 puslapių. Kaina 15 centų

Įvažiavęs iŠ seimo-dar rašė re
zoliucijas, kaipo protestą prieš 
neteisybę ir neišdavimą skun
dų prieš 57 kuopos delegatus; 
už J. J. Gerdausko neįsileidi- 
mą į iždininko urėdą ir tt.

Dabar reikia stebėtis, kad 
taip žemai gali nupulti ir taip 
slmiekšėti, kuomet jau liko 
laikraščio leidėju. Minėtame 
lapuko numeryje kiek prirašy
ta apie S. L. A. eilučių, tai 
kiekvienoj melas ir nesąmonė. 
Tik paklausykite: “SLA. pre
zidentas Gegužis nematė nie
ko blogo tame. Bet bolševikai 
greitai tą pastebėjo ir pradėjo 
reikalaut lygių teisių Susivieni
jime ir. sau.” Vadinasi, to su
tvėrimo protu, bolševikam tik 
valia būti Susivienijime betei
siais, o lygiai mokant duokles. 
Toliaus: “Kad jis (Gegužis) 
būtų ne šiaudinė galva, o tik
roji SLA. galva, patenkinamai 
išsprendžiant visus kuopų ir 
narių nesusipratimus ir' ir su- 
gebianti padaryt SLA. tokia 
organizacija, kuri suteikia sa
vo nariams—suaugusiems iri derybos 
jaunuoliams—naudą ir garbę, j k 
nepasiekiamas jiems kitur.”

“Taigi reikia, kad tokiam 
žmogui būtų mokama atlygi
nimo ne mažiau kaip $6,000.- 

vietoj dabar pra- 
mėnesiui ‘šiaudi

nei’ galvai.” Ką, ar ne puiki 
filosofija? (Sakinių svetim- 
ženkliuos netaisome.—Red.)

Kitoje vietoje dvi špaltos 
prirašyta pie 57 kuopą. Ten 
visa eilė sąžiniškiausių, ge
riausių ir darbščiausių 57 kuo-'nierius 
pos narių, pavardes 
pant, vį^aip apšmeižta, 
klausykite tų perlų.

“čia, ot, J. ž. Alimąs—peč- 
kura su ‘Steam Shovel’ pasi
samdęs 3 nigerius ir aria ke
lią. Bet jis norėjo gaut kitą 
‘Steam Shovel’ ir daugiau ni- 
gerių, o SLA. centras nedavė 
jam mortgičiaus ir todėl, virto 
iš gero tautininko raudonu 
bolševikuojančiu biznierium ir 
už tai linki SLA. pražūtį. Ki
tas p. J. Š. Aloviejus įsigijo 
namą, o kad nereiktų eįt jam 
pas buržujus daugiau dirbt, 
norėjo gaut iš SLA. mortgičių, 
bet negavęs virto Maskvos a- 
gentu. 3-čias bučeris K. Uda- 
rauskas, tai kapitalizmo išpe
ra, o vienok negavęs iš SLA. 
morigičio, sudarė kompaniją 
ir virto raudonais biznieriais 
ir priešais SLA.” ♦

Minėti žmonės niekad nėra 
prašę mortgičiaus iš Š. L. A.

A. Bernotas, irgi 57 kuopos 
narys, žinomas veidmainys 
tautininkas, rankas sunėrė su 
Kybą ir sutartinai drasko 57 
kuopa. Bernotas per porą pa
starųjų savaičių šliaužiojo su
šilęs po stubas, 
mas 5

REIKALAVIMAS A.L.D.L.D. v.n 2 „ . _, , * .
XII APSKRIČIO KOMITETUI i sl po stubas> pnkalbmeda- sykl 

,mas 57 kuopos narius eiti į jo ]anas, 
Kiekvieni metai atsibuvo du šaukiamą specialį susirinkimą, 

kart Dvylikto Apskričio kon- kurį vykdė 13 d. liepos, Kliu-jjį’s 
ferencija. Bet šiais metais nie 
ko apie tai negirdėti. Apskri- Į apie -išmestuosius delegatus 
čio komitetas apie konferen- - ‘ 
siją dar nieko nepaskelbė, ąr 
ji bus kada, ar ne? Jau per
sisvėrė pusmetis į kitą pusę, 
pusmetinė konferencija turėjo 
įvykti liepos mėnesį.

Scrantono 39 kuopa laikyta
me susirinkime nutarė griežtai 
reikalauti Dvylikto Apskričio 
Komitetą, kad šauktų pusme
tinę konferenciją. Kitaip, rei
kalaujame komitetą pasiaiš
kinti, kokios priežastys nelei
džia šaukti suvažiavimą?

Tikėdmiesi, kad A. L. D. L. 
D. Dvylikto Apskričio Komite
tas greitai paskelbs pageidau
jamą žinią,— 
A.L.D.L.D. 39 Kp. Komitetas.

(Tąsa nuo 2 pusi.) 

ti suirutę, sutikau grįžti at
gal. Bet kuomet Lietuvoje 
mano moterį nenorėjo leisti 
į Ameriką, kaipo nepilietę, 
tuomet jinai prašė, kad vyk
tume atgal į Sovietų Rusi
ją, nes Lietuvos gyvenimas 
nepakenčiamas ir daugeliu 
atžvilgių šimtu nuošimčių 
prastesnis. Būtume taip pa
darę, jeigu nebūtų gauta vi
za mano moteriai. Jai ne
patiko dar ir todėl, kad ne
mokant rusų kalbos ir netu
rint giminių, buvo liūdna.

Toliaus, drg. Aleknavičius 
sako, kad nėra reikalo 
syti tu Paskačino ir 
plepalų, nes jie yra 
kontr-revoliucionieriai. 
laikų jieškotojai. Jie šmei
žia Sovietų Sąjunga todėl, 
kad jie nerado tų pyragų, 
kurių tikėjosi rasti. Ir kuo
met jie pradėjo statyti savo 
aš ir, viską niekinti tenai 
būdami, tai, žinoma, reikėjo-šomų $65.00 
su jais rimtai pakalbėti.

Tai tokį pasikalbėjimai 
turėjau su drg. Aleknavi
čium. Ir jisai pasakė, kad 
jeigu bus reikalas, tai bus 
daugiau tų plepelninkų melų 
atmušta. !

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA 1 < .

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižy’rnčji’mus kovose su i įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų'Partijos Rusijoje iki' proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite,' kaip mirus revoliucijos yadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti., pasaul j, jpg jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA Už 16 CENTUI

svetainėj ir gegužinių smiirti- 
li^nkų “seimas.” Reiškia, inži
nierių pardaviko Lewiso ber
nas S. Gegužis suskaldė seimą 
ir eina prie skaldymo S. L. A.

Nariai, išklausę- delegato 
raportą, vienbalsiai nutarė iš
nešti Gegužiui 'ir kompanijai 
pasmerkimo rezoliuciją ir už
gyrė naująją Pildomąją Tary
bą—pirm. M. Bacevičių, sekr. 
E. Jeskevičiūtę, ižd. B. Sala- 
veičiką ir kitus. Pinigus, iki 
dalykai susitvarkys, nutarė 
pasilaikyti kuopos ižde.

Kovai su S. L. A. uzurpato
riais aukojo: J. Petruška, J. 
Pauliukonis po $1 ir J. Praš
kevičius 30c. Kiti pasižadėjo 
aukoti vėliau, kaip pradės 
dirbti. Mat, veik visi gilber- 
toniečiai jau ilgas laikas ne- 
dirba.

Jaunas S.L.A. Narys.

R< al Estate License 
C- 2728.

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

Tel.: Trinity 1045

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje 
gasiniu automobiliu; dalinas i tris dalis:

1. Mechairtzmas. Kaip sustatyti sulig planai 
kaip surasti^ sugedimus; kaip Ibardiius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną Cto* 
dentą praktiškai, po priežiūra inBtrpktorfc|. t

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalin<l*1»- 
šia prie dabartinių automobilitj-

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertą 
riu.
Pabaigę mnBų mokyklos kuw, turjte Pt’a« 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų 'amątų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojame liū** 

. njup, (iy diplomą. Mokiname grytaai lietori*- 
kai Ir angliškai. Kaina prieinama viattBBjt1 

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TJKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Attt» 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nuo 10 ik! 2 P.M* ’

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

pagamina



, Puslapis Ketvirtas 1 LAISVA .7

Lietuviškas Viešbutis
štai

EI Dorado Hotel
Rašo Simonas M. Janulis ANTANAS ŽALIS, Savininkas

f LIETUVOS PREKIŲ

A.
Iš

CLEVELANDO ŽINIOS

pradėjo karštai sveikinti.
4 4

ir

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

(Trečios durys nuo Boardwalk)

il'io buvo tik 3—4 viorstai' iki dvaro, kur 
. Važiuoti per miestelį aš

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY 

813 Ė. Sixth Street 
SO. BOSTON, MASS.

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo kiekvienam / 
kambary?

Optometras 
Optikas

Telephone, South Boston 2805-R
J. L. Pasakantis, 0.D

valgio delei jų. Mat, tėvas ką galėjo, pa-

(dragūnų) ir apsistojo musų 
darni viską, kas tik jiems papuolė ir šer

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių

.... v,i,

PITTSTON, PA.

t'
v

Pirmadienis, Liepos 21, 1980 ladicnis, Lie]

choristų turi automobilius (ačiū 
jiems), tai netingėjo choristes 
bei choristus pavažinėt.

Bet prie to viso, kaip vadi
nasi, “good timė,” Aido Choro 
nariai turi atsiminti ir pamo
kų vakarus, netingėt atsilan
kyt, ir rimtai tą vakarą mo
kintis.

Taigi kviečiu visus, kurie 
pritaria Aido Chorui ir kurie 
liųosi bent vieną vakarą į sa
vaitę, kad ateitų ir prisirašytų 
prie Aido Choro, kad sutvertų 
vieną iš didžiausių chorų šioj 
apielinkėj.

Aido Choro pamokas lai
kom kiekvieną ketvirtadienį, 
7 :30 vai. vakare, 139 So. Main 
St. D. Zdaniūtė,

Aido Choro Korespond.

žumos ir didžiumos.: Įnešimas 
paremtas ir po apkalbėjimui 
leista nubalsuoti. 14 balsų už 
prakalbas, 12 balsų prieš. No
minuoti kalbėtojai: nuo ma
žumos adv. F. J. Bagočius, 
nuo didžiumos palikta komis? 
jai, kokį gaus.

S. L. A. 36-to seimo įvykiais 
ne tik S. L. A. nariai, bet ir vi
sa lietuvių visuomenė yra la
bai užinteresuota ir galima ti
kėtis, kad į šias prakalbas 
publikos susirinks skaitlingai. 
S. L. A. nariuose, taipgi ir 
plačioj visuomenėj auga dide
lis pasipiktinimas tokiu Gegu
žio ir kompanijos brutališku- 
mu prieš pažangiuosius dele
gatus. Jei ponas Gegužis su 
savo kompanija mano,’ kad ga
lės ilgai ponavoti su policijos 
ir mušeikų pagelba ant didžiu
mos narių, tai greitoj ateityj 
persitikrins, kad tai yra klai
da. Nes nors kiek padorus lie
tuvis darbininkas ar darbinin
kė skelbs kovą’ jų diktatūrai 
prieš didžiumą S. L. A. narių.

< Reporteris.

Numirė Drg. Jurg. Kuncevičius
Liepos 16 d. numirė drg. 

Jurgis Kuncevičius. Velionis 
turėjo 50 metų amžiaus ir sir
go vėžio liga. Bėgiu pastarų
jų devynių mėnesių liga jį jau 
gerokai kankino.

Draugas Jurgis iš Lietuvos 
atvyko .jaunas būdamas ir šio
je šalyje išgyveno 32 metus. 
Per ilgus metus dirbo anglių 
kasykloj. Priklausė prie A. 
L. D. L. D., T. D. A., Komu
nistų Partijos ir, kaipo pašel- 
pinės, S. L. A.

Paliko dideliame nuliūdime 
moteris ir du Sūnūs. I Laidotu
vės įvyko 19 d. lįepos.

Plačiau apie drg. Kuncevi
čių ir laidotuves gal kas nors 
vėliau parašys.

D. Gudišauskas. ,
• —i----- -—k---------------- ;• ;

Nepoilgam atvažiavo ir tėvai. Tenai iš
buvome per dieną ir ant vakaro nutariau 
apleisti juos ir traukti į Troškūnus pas p J 
F. B. seserį p. J. O. /

Švogeris Šuminskas pakinkė du arklius 
ir kaip tik aptemo, jo sūnus sėdo su manim 
ir išvažiavome. Pakeliui sustojau Ne- 
prauščių kaime ir ant minutės užbėgau pas 
Pauliukonius, kurie buvo man geri drau
gai. Džiaugsmui nebuvo galo, bet būti il- 

___ ____ __________ ___ __ 4 gai tenai negalėjau. Atsisveikinęs tuojaus 
mūsų namus iš Ukmergės 20 raitų kareivių! traukiau tolyn. Laimingai per naktį nu- 
(dragūnų) ir apsistojo mūsų namuose, im-! važiavome^ jki J roškūnų miestelio, nuo ku-^ 
darni viską, kas tik jiems papuolė ir šer- T a
darni arklius šienu ir avižomis ir nemany- gyveno p._J. O. _
darni mokėti už nieką. Visuomet laikė du Jau nenorėjau—-mat jau buvo rytas, t Todėl in ADiriiMi/r
kareivius ant sargybos dieną ir naktį, lauk- as paleidau vežėją ir pats, aplenkęs mies- DUdlUNAd IK MIELINO.

Išbuvo Ivgiai dvi savaites ir jt^lį, patiaukiau tiesiai ant Lotovenų dva- --------

(Tąsa)
Išgirdus tai motina pradėjo balsiai verkti, 
sakydamas, kad jos sūnus Simonas jau mi
ręs ir kad jie jau senai iškilmingas “mi- 
šias-ekzekvįjas” atlaikė jau antrą kartą. 
Paklausus paaiškint, iš kur jie žino, kad 
numirė ir kodėl jau iškilmingas “mišias” 
atlaikė už jo bedievišką dūšią, tėvas papa
sakojo sekamai: Ant švento Jurgio (23 
balandžio, t. y., už dviejų dienų po mano 

'išbėgimui iš Amūro raštinės), pribuvo į

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

darni manęs. Išbuvo lygiai dvi savaites iritelb patraukiau tiesiai ant Lotovenų ava;’ 
po tam jau nebeliko nei šieno arkliams, nei ro-. Apie 7 vai. ryto jau buvo šviesa ir as 
valgio delei jų. Mat, tėvas ką galėjo, pa- atčjąu prie dvaro. Paskambinus, išėjo tar- 
slėpė. Tada išsikraustė atgal į Ukmergę. Pal^e ir .paklausė, ko as noriu. Pasakiau, 
Išsikraustant viršininkas kareivių pasakė, 
kad tėvas būtų tikras, kad jie mane pa
gaus gyvą ar negyvą.

Nuo tos dienos mano tėvai tikrai žino
jo, kad aš pabėgau. Išgirdęs tą aš labai 
stebėjausi iš valdžios kvailumo, kuri laukė 
manęs namuose tada, kada aš ir su grei
čiausiu traukiniu negalėjau parvažiuoti, o 
iš pabėgimo vietos arčiausis traukinys bu
vo už 800 viorstų. O orlaivių tuomet dar 
nebuvo. Toliaus tėvas papasakojo, kad iš
laukė manęs, arba kokios nors žinios apie 
mane iki šventos Onos (26 liepos) ir nesu
laukęs nieko nuėjo pas Ukmergės kleboną 
kunigą Radzvilavičių “rodos” pasiklausti. 
Kunigas, išklausęs tą viską, rimtai pasakė, 
kad aš pražuvęs kur nors miškuose. Gal,' 
sako, dievas “pakorojo” už jo bedievybę ir 
kovą prieš dievo “pateptinį” carą—apleido 
jį žvėrimis Sibiro miškuose. Pradėjus tė
vui v^ykti, stengėsi raminti, sakydamas, 
kad dievas yra mielaširdingas ir jei už- 
pirksi mišias, tai gal palengvės mano “mū- 
kos”. Tėvas, žinoma, norėjo mano “i 
šios”

i kad noriu matyti ponią Jozefą. Tarnaitė 
liepė man eiti į vidų ir įvedė į kambarį, kur 
ant stalo stovėjo virdulis ir matyti buvo, 
kad kas nors jau valgė ir gėrė arbatą. Lie
pė man sėstis ir palaukti, o paskui, išėjus 
į kitus kambarius, surado ponią ir pasakė, 
kad kas žin koks “burliokas” su barzda at
ėjo ir nori jos matyti. Kai delei “burlio
ko,” tai ponia ir nesiskubino. Aš išlau
kiau apie 7 minutas. Pagaliaus prasidaro 
durys ir įeina ponia. Aš atsistojau ir tik x-
spėjau pasakyti, geią lytą ponia Josefa prieš pažangųjį elementą 
kaip ji mane tuojaus pažjno ir pribėgus i s. L. A. 131 kuopoj, nes per 
pradėjo karštai sveikinti. _Tuomi tarpu j didelį/darbavimąsi vos 4juvo 
įėjo ir tarnaitė; kuri pamate jai labai ne- išrinktas ,S. L. A. 131 kuopos 
paprastą reginį: jos gerbiama ponia šir- finansų raštininku, ir nei me
dingai sveikinosi su “burlioku”. Kai pa- į nėšio neišbuvęs padarė nema- 
niatė, tai ir užmirė ant vietos su iškėsto-1 žai klaidųį finansų knygoj ir 
mis akimis ir išsižiojus, kaip rodos kvapo (turėjo važiuoti nervų taisyti.
atgauti negalėtų. Ponia tuojaus jai pasa
kė, kad greitai šauktų poną, kuris buvo 
klojime, kur girdėjosi tratėjimas kuliamos 
mašinos. Už minutes pamatėme bėgantį

NORWOOD, MASS.
S. L. A. 131 Kuopos Susi-1 

rinkimo
Susirinkimas įvyko 7 d. lie-j 

pos, L. A. P. Bendrovės svetai
nėj. Susirinkimas buvo skait
lingas, nes atvirlaiškiais šauk-! 
tas. Iš raportų paaiškėjo,’kad | 
S. L. A. 131x kuopos finansų 
raštininkas sunkiai serga ner
vų pakrikimo liga. Nuo ko 
jam nervai pakriko, tikrai ne
teko patirti, bet daugeliu kal
ba, kad nuo perdidelio kovoji
mo prieš pažangųjį elementą

AKRON, YOUNGSTOWN, 
CLEVELAND

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

Mipčto apskričio piknikas bus ne- 
delioj, 27 liepos, labai gražioj vietoj, 
tarpe Clevelando ir Akrono. Bus 
įvairaus sporto, Akrono ir Clevelan
do drūtuoliai trauks virvę. Yra ge
ra salė šokiams; bus šauni orkestrą. 
A. L. D. L. D. IV Apskritys kviečia 
zisus lietuvius darbininkus atsilanky- 
;i ir paremti apšvietos organizaciją, 
įžanga tik 25c. Automobiliais iš 
Clevelando važiuokite Broadway iki 
Bedford, iš ten imkite Akrono kelią 
No. 8 ir išvažiavę iš Bedfordo ir 
pervažiavę trekes pasukite po dešinei 
i pikniką. Arba imkite Akrono gat- 
zekarį ir išlipkite ant Stop 29į. Pa- . 
?al ši kelrodį ir kitos kolonijos gk- i 
lės lengvai surasti. Kviečia rengė- 1 
jai. 169-71 '

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

Remkime Lietuviu*

Gaila, kad žmonės, būdami 
silpnų /nervų, griebiasi tokio 
desperatinio veikimo, kas, ži
noma, pagreitino galutiną ner
vų pakrikimą.

___ , . ................   dū- Peį‘ sodną poną kuris bėgo kaip greit ga- Ponios r4portas iš s. L. A 
išganymo ir mielai sutiko, bile tikindamas, manydamas, kad kokia nelaime;36.to seimo buvo visai nevy 

Radzvilavičius pasakė, 'atsitiko su jo moteria. Mat, tarnaitė nubė- kęs ir melagingas. "
aikys “mišias_ ek- įSus. sul’iko ponui, kad <greičiau bėgtų pas s. L. A. 131 kuopa negalėjo

. • vi— 1 'nnm q nna VPCI nocincH rl arhininlro av

pagelbėti. Kun.
Kad už 25 rublius jis a"th—_____ . ... .. . ,

-^ikvijas” su visomis degančiomis žvakė- [l)om3> nes ‘‘burliokas” yra...
mis ir 3 kunigai ir bent 4 klerikai giedos TTV1 “y "
“ekzekvijas”. Sutarė tam tikslui dieną, buvo paaiškinta, kame dalykas. .Pasakoji- 
Reikia priminti, kad tas pats kun? Radzvi- mams iš abiejų pusių nebuvo galo, bet tu- 
lavičius jau pora metų atgal gavo nuo ma- rėjome pertraukti, nes aš pirma išvažiuo- 
no tėvo 15 rublių už tokią pat procedūrą, j jant dar norėjau pamatyti Katariną Janu- 
kada gavo pranešimą nuo draugų, kad aš lyčią iš Gudelių kaimo, gerą mano drau- 
numiriau dar Smolenske.

7-
Mat,, mūsų

pasiųsti darbininką ar darbi
ninkę delegatu, bet buvo pa
siųsta ponia Jurčnienė-Tuma- 
vičienė, todėl nedyvai, kad ir 
raportas buvo “poniškas” ir 
tąs neteisingas. Štai ir rapor
tas ponios: “Seimas įvyko 16 
d. June, sugiedota amerikoniš
kas ir lietuviškas himnai, dalis 
delegatų, himnus dainuojant, 
sėdėjo. Gegužis paskyrė vien
pusišką mandatų komisiją. Tai 
pažangieji reikalavo vieną iš 
pažangiųjų, Bacevičių, paskir- 

Prasidėjo pasakojimai iš visų pusių ir ti. Gegužis pamatė, kad pa- 
Užmirso- žangieji delegatai nepasiduos, 

j tai antroj dienoj seimo pašau-j 
kė paliciją ir keturis lyderius i 
išvedė, o kiti patys išėjo, 
tam tęsėm seimą tolyn. Il
gai svarstėm naują konstituci
ją, bet visi delegatai labai pa- 
vargonj, tai ir konstituciją ati
dėtom iki kitam seimui, tai ki
tas seimas naują konstituciją 
priims. Daugiams aš neturiu 
ką pasakyti, nes viską matysi-!

Uždusęs atlėkė ponas, kuriam tuojaus

_____  --- _________ gę ir garsią 1905 m. revoliucionierką. Ma- 
** .Ant paskirtos dienos buvo sukviesti visi no noras tuojaus buvo išpildytas. Buvo 

giminės, padarytas alus, pripirkta degtinės apie 4 viorstai iki jos kaimo. Ponas pa-
J ir visokių valgių. Ekzekvijas atgiedojo balnojo-du arklius ir pats nujojo pas ją.
I trys kunigai ir keturi klerikai, visos žva- Už valandos jau ji buvo čionai.
I kės degė ir vidury bažnyčios buvo pastaty-
I tas “katafalkas”, būk tai mano grabas. Po
1 to viso giminės nuėjo Į namus pas mano
| tėvąUr baliavojo, minėdami mano “grieš-
J ną^ dūšią”, kuri tuo laiku visai dar nemanė
J ’ ‘ Tiegti iš' mano taip pat “griešno” kūno, bet 

galvojo, kaip išsisukti iš pinklių.
n Motinai aš pasakiau, kad ji neverktų, 

nes jos Simonas yra gyvas ir veikiai bus 
namie. Išgirdus tai, motina suriko ant tėvo, 
kad tuojaus vaišintų svečią, kuris ką nors 
žino apie jos Simoną. Tuojaus ant stalo 
atsirado sūrio, sviesto ir degtinės. Pradė
jus vaišinti, aš užklausiau, ar jie nepažįs
ta manęs, nes aš esu čionai buvęs daugybę 
kartų. Motina trumpai atsakė, kad jos 
Simonėlis su “burliokais” nedraugavo. Bet 
.pradėjus priminti visus nuotikius iš jų ir 
mano gyvenimo,,jie pradėjo į mane žiūrėti 
ir staiga motina sukliko ir parpuolė ant 
grindų. Mes su tėvu ją pakelėm, pagul- 
dėm amt lovos, davėm vandenio ir ji atsi
gaivino* Ant jos klyksmo atbudo mano se
sutė ir atlėkė iš kito kambario.

Čia pasidarė tikras sumišimus... Bučia-I

nepamatėme, kad jau vakaras, 
me ir apie pietus. Jau sutemus padavė 
mums pietus—vakarienę, ant kurių atėjo 
ir jų vaikučio Jonuko auklė-mokytoja — 
“guvernantka,” kokia tai lenkė iš Varša- 
vos, gerai kalbanti francūziškai. Tai buvo 
jauna mergaitė, apie 18 metų. Jai persta
tė ponas mane, kaipo tolimą giminaitį. Ji 
ta£h nepatikėjo, nes iš išvaizdos aš buvau 
panašus į rusą ūkininką arba paprastą 
darbininką, bet sulig kalbos aš atatikau 
pilnai jų luomai. Aš išbuvau i ‘ _ ‘ 
dienas, per kurias ta mokytoja, kaip pas-i 
kuTpati. pasisakė, negalėjo užmigti nei vie- Bet mūsų kuopos narys, • 
nos valandos, kankinama žingeidumo. Tik Grybas, irgi tuo laiku buvo 
kada jau viskas buvo surengta mano išva- Chicagoj ir seimo sesijas lan- 
žiavimui ir arkliai pakinkyti, ir valgėme j^ė, kaipo svečias. Todėl Gry- 
vakarienę, tada jai buvo pasakyta maža|' 
dalelė teisybės apie mane. Išgirdus tai ji 
pradėjo verkti ir pasakoti, kad jos gimi
nių ir draugų keletas žuvo arba dar tebė
ra caro naguose.

, ______  ______________________ Ponai O. aprūpino mane viskuomi, kas
vimui ir spaudimui nebuvo galo. Atsipei-1 reikalinga, ir, žinoma, pinigais, kad pilnai 
kėjus mano motina nors ir džiaugėsi mano (užtektų nuvažiuoti i Ameriką ir dkr pa- 
sugrįžimu, bet daugiau verkšleno delei to,' liktų “pasirodyti” 50 rublių, kaip tada rei

kalavo įstatymas.
Atsisveikinome, atsibučiavome. Pasodino 

mane į briką. Vežikas supylė, arkliam ir 
aš išbildėjau linkui Kupiškio, Kur man vi
si buvo pažįstami dar nuo 1905 m., kuomet 
aš toje apielinkėje Šimonyse ir Virbališ
kėj buvau valsčiaus raštininku. Tenai aš 
važiavau todėl, kad turėjau draugų-vien- 
minčių, kurie turėjo sąryšius su užrubežiu 
ir vesdavo žmones per rubežių. 

t

Per naktį, dar gerai prieš dieną, atke
liavau į Kupiškio apielinkę, ir, paleidęs ve
žiką, visupirma užėjau į K. kaimą pas se
serį Gąmtos Sūnaus, kuris jau penkti me
tai buvo Amerikoje, pasprukęs laimingai 
per garsųjį 18 kalinių pabėgimą. 

(Bus daugiau)

Piknikas \
Nedėlioj, 27 d. liepos, įvyks 

didžiulis A. L. D. L. D. IV 
Apskričio piknikas. Akrono, 
Youngstowno ir Clevelando 
A. L. D. L. D. kuopos deda 
visas pastangas turėti didžiau- 
sį skaičių žmonių iš savo ko
lonijos. Akroniečiai tiek yra 
pasistatę, kad jiem ir Cleve- 
landas /niekai. Collinwoodas

jšu drg. Žebrausku, Kalakaus- 
iku ir kitais sako, visus sudė
jus krūvon sukirsią.

Taipgi ir virvės traukime, 
Collinwoodas spiriasi, kad jie 
trauks su Akronu, o ne taip, 
kaip yra pažymėta plakatuo
se. Anais metais jie yra nu
traukę clevelandiečius, tai nuo 
to laiko jie skaitosi virvės 
traukimo čampionais. Taigi, 
jeigu kaip, clevelandiečiams 

į ir jų A. L. D, L, D. 22 kuo
pai bus prastai., Vienatine iš
eitis iš tos padėties,i taF pasi
rodyti, kad 22 ktiopa turi mi
nias simpatizatorių, nebeskai- 
tant narių. Nariai sako, bū
sią veik iki vienam. Bet te 
neužtenka. . Kad Clevelando 
garbę apgint nuo Collinwoodo, 
reikia visiem, kas gyvas, cleve- 
landiečiam būti šiame dide- 
liausiame piknike.

Piknikas rengiamas naujoj, 
puikioj vietoj, Stop 29^, Bed
ford Rd. Clevelandiečiams ii 
akroniečiams yra paranku su 
privažiavimu. Gatvekariu rei
kia važiuoti Akron-Cleveland 
iki Stop 291/2 ; automobiliais— 

! Load No. 8 arba Bedford Rd.

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

447 Broadway
. SOUTH BOSTON, MASS.

prisitaikyti 
kreipkitės

tBįaliamuojn Ir laidoja nutnirnilui ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje Saulutė* pa* mandK Pa* Mane 
galite Rruti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir Už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS
.•I ' /

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

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

MARGARETA VALINČIUS 
‘ Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

^;bos, ne svajonės, 
■krenybė. Pa žiū r 
■mes jau turime, 1 
■me pastatę, ką st 
■kalba patys f ak ta
■ KAS JAU PAS’

| Selmašstroj, Tra] 
Iš laikraščių ja 

fkad šiomis dienor 
■statyt, paleista d: 

pnaŠstrojus ir Tra

Kas gi tai, nauj 
■iai, kokių yra nen 

vai pasauliniai 
ilžinai, kurie g; 

Qmės ūkio mašinas 
torius visai Sovie’ 

Igai. Kad tikrai
■ vus šių milžinų di< 
I tenka pasakyti, kai 
j žemės ūkio mašinų 
I (Selmašstroj), pik 

S tusi darbą, kasme 
I žemės ūkiui mašin 
I milionų rublių. M 
įmins įvairių — tr

■ sėjamųjų, arklinių 
I traktorinių plūgų, 
Į šamųjų, traktorinii 
I šieno pjaunamųjų 
Į Stalingrado (buvus 
I cino) traktorių 
S kas šešios minutes 
jį ma p o traktorių,

gamins j>o 50 tij 
I traktorių, Traktorc 

didžiausia visame 
traktorių gamykla, 
sulyg naujausių, pa 
technikos ir mokslo 

| mų. Jąja, stebėdani 
| risi visas pasaulis, j 
| sienio specialistai.

■ patys viso to kartais 
i matome, krapštome 
" ‘‘įį, lyg nenorėdam

lead pas mus ir mi 
tai būtu.
• Bet štai neužilgo i 
ims tarškėti ir. tr 
gausti po visus šešto 
šaulio dalies laukus, 
atsidarvs visu akvs, 
sis draugai, turės si 
nusilenkti priešai. ( 
kolchozai ir sovehoza 
ars, akės, sės, pjaus i 
mis, pils suvisuomeni 
vų aruodus ir elevati 

Per industrializaci 
mes ūkio mašinizaciji 
iš atsilikusios agrari 

Oies tampa pramones 
nenustodama būti ir 
liniu duonos aruodu.

KAS STATOM^ 
Nauji Metalurgijos 1M 

Kad industrializuol 
prigaminti tiek maši 
brikams ir žemes ūkii 
kia daug metalo, yp; 
taus (čugūno), reik 
tinkamai išplėsti ir j 
metalo apdirbamoji p 
nė, metalurgija. O pa 
ši pramonės šaka tik 
nai pasiekė savo prk 

į nio lygio ir jos auginu 
j atsilieka nuo bendro 

'I ji ^pramonės kilimo temp 
del Komunistu Part 
Sovietų valdžia dabar 
pia didžiausią domę 
dosios metalurgijos pi 

Jau dabar statomos 
talurgijos Įmonės ir t 
nutarta statyti dar dvi 
tomą milžiniška 
gorsko metalurgij 
Uralė- 
Sibire, 
žėj, toliau įmonės Ker 
Petrovske (Tol. Ryti 
Visos šios Įmonės tui 
baigtos statyti pask' 
penkmečio metų pr< 
(1932-33) ir duoti tai 
čiais metais 5 milionus 
ugūno.

*

i

tenai tris iš laikraščio protokole.
PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisve”

WILKES-BARRE, PA.

cho-

pra-

Tuoj aus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų. 
......... .................... -__ * --------- ....

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 kopijų, duosime po 
10 centų už kopiją.' Kurie kartu su užsakymais prisius 
ir mokestj, tiem nerokuosime persiuntimo kaštų. Būkite 
ekonomiški, siųskite užmokestį kartu su užsakymais.

Po i

HHHh

milžiniška Ma
_jos

ir Kuznecko :
Djiieprostal Zs

A

kad, anot jos, ^apibrozijo” dievą, atlaiky
dami jau antrą kartą “uždūšines mišias” 
už dar gyvą sūnų. Bet jau pradėjo brėkš
ti rytas ir man buvo labai nepatogi.! būti 
čia. .Pasitarę su tėvu, nutarėme ant die
nos /persikelti į Laukūnų kaimą pas mano 
vedusią seserį, kuri gyveno kaip ir vien
kiemyj; jie buvo nei kuomi neįtariami jo
kiose revoliucijose. Nors iki to kaimo bu
vo tik du viorstai, bet buvo 16 spalio—ru
duo su jo neišleftdamais purvais. Todėl tė
vas pabalnojo du arkliu. Ant vieno užsi- 
sedau aš, o ant kito sesutė, ir dar neišau
šus gerai'jau buvome pas švogerį, kuris, 
sužinojęs kas per svečias yra, tuojaus op- 
kfovė stalą visokiais valgymais ir uždarė 
langinyčias to kambario, kuriame mes bu
vome, kad niekas pašalinis nematytų.

Rugsėjo 7 d. Clevelandas 
rengia spaudos pikniką. Vi
sų apielinkės kolonijų prašo tą 
dieną nieko nerengti, bet kar
tu dalyvauti “Laisvės” ir “Vil- 

! nies” piknike.
NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

Liepos 24 d., A. L. D. L. D. 
j 22 kuopos įvyks susirinkimas. 

Tai ir visas ponios raportas. I J5ariai visi, iki vienam, būkime 
j į šiame taip svarbiame^ susinn- 

’ 'ikime, kur bus paskutinioji mo
bilizacija IV Apskričio pikifi- 
kuh Reikės rinkti darbinin
kai, kartu ir drūtuoliai, kurie 
turės atlaikyti mūsų ir Cleve
lando garbę. Taipgi svarbu 
pasimokėti. mokestis už šifios 
metus, kartu pasiimti knygas, 
kurios yra senai atėjusios, o 
daugelis narių dar jų neatsiė
mė. Juk dabar ’ yra paran
kiausias laikas studijuoti, skai
tyti knygas, kada daug iš mū
sų tedirbame pusę laiko, kiti 
ir visai be darbo. Būkime 
skaitlingiausiai šiame susirin
kime. M-ka.

AR STEBUKLAI PAGYDO?

bas plačiai raportavo apie S. 
L. A. 36-to seimo įvykius. Pir
miausia Grybas atitaisė melą, 
“ponios” pasakytą, būk “poli
cija išvedė tik keturis.” Čia- 
Grybas, faktais pasiremda
mas, prirodė, kad su policijos 
if mušeikų spėka išmetė virš 
200 legaliai 'rinktų delegatų. 
Ir ne tik kad juos išmetė, bet 
keliolika skaudžiai sumušė- ir 
net 18 buvo suareštavę. O 
mūsų ponia per akis meluoja, 
sakydama, kad tik keturis po
licija išvedė. Grybas aiškiai 
ir plačiai nupasakojęs seimo 
pasekmes, davė įnešimą, kad 
ponios raportas būtų atmestas, 
nes, galima sakyti, jokio ra
porto ponia nei neturėjo (ne
išdavė). Leista balsuoti. 16 
balsų už priėmimą, 10 balsų 
prieš ir 7 susilaikė nuo balsa
vimo.

Po raporto priėmimo F. Mačė- 
nas duoda įnešinią, kad seimo 
įvykių platesniam išaiškinimui 
būtų surengtos prakalbos ir 
kad kalbėtojai būtų pakviesti 
iš abiejų pusių, taizyra, iš ma-

Aido Choro mėnesinis susi
rinkimas buvo laikytas liepos 
3 dieną. Atsilankė didžiuma 
choristų.

Pasirodo, kad choras gera
me stovyje. ! Bet del tokio 
miesto,’ kaip Wilkes-Barre, ro
dosi, galėtų būt didesnis 
ras. . '

Iki šiol vasarą choras
leido labai linksmai, nes retą 
sekmadienį nebuvo draugiško 
išvažiavimo.

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų. Čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus, Santos 
“paną Mariją,” etc. Be to, surašyta visa eilė įvai
rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
doma,” stebuklai atlikinėjama.

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

i

64 Puslapių, Kaina 15 centų

LAISVĖ
46 Ten Eyck Street,
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STATOM SOCIALI Wilkes-Barre, P

Socialistinė statyba Sovie
tų Sąjungoj — tai ne kai- bus viena didžiausių pasau- 
bos, ne svajonės, tai — ti- ly ir duos pustrečio miliono 

Pažiūrėkime, ką tonų čugūno per metus.
Visų penkių minėtų įmo- 

jnių pastatymas kainuoja lig 
(pusantro miliardo rublių.

Magnitogorsko įmonė

krenybe.
mes jau turime, ką jau esą-; 
me pastatę, ką statome. Te- • 
kalba patys faktai.
KAS JAU PASTATYTA j Viena Magnitogorsko įmo- 

Selmašstroj, Traktorostroj ‘nė kainuos apie 700 mik ru-
Iš laikraščių jau žinome, ^lių. Jei turėsime galvoj, 

kad šiomis dienomis baigta kad Dnieprostrojus per 5 
statyt, paleista darban Sel-.statymo metus kainuos iš 
masstrojus it Traktorostro- viso apie 200 mil. rub., 
j«s • .Turksibas (Turkestano-Si-
' Kas gi tai, nauji fabrike-iGelžkelis) kainavo 175 

liai, kokių yra nemaža? Ne! i™1;, ru.)’’ Stahngradtrak- 
Tai pasauliniai pramonės; 
milžinai, kurie gamins že
mės ūkio mašinas ir 
torius visai Sovietų Sąjun
gai. Kad tikrai į 
vus šių milžinų didumą, už
tenka pasakyti, kad Rostovo 
žemės ūkio mašinų gamykla 
(Selmašstroj), pilnai išplė- 
hisi darbą, kasmet gamins 
žemės ūkiui mašinų už 115

negavę įkąsti, šiuo į kartu ve 
kas reikia pabrėžti: tie lietu
viški tautiečiai yra žemai nu
puolę visais atžvilgiais; jie 
eina net ir Judošių roles loš
ti, kad tik tuomi paslėpus sa
vo purvinus darbus nuo S. L. 
A. narių.

Kiek teko sužinoti, buvę 
apie 10 lietuviškų Judošėlių, 
kurie skundė, kad išardytų 
pikniką, šiuo kartu dar var
dų tų visų Judošių. neturim, 
bet bus gauti. Judošiai nepa
sislėps—bus visiems žinomą, 

; kaip žemą ir šlykštų darbą jie 
J. Komunistas.

Pirm, pagelbinihkas J. D; Sliekas, 
3121 Elroy ’ ’ " "

burgh, Pa.
Sekretorė A.

roy Avė., 
Pa.

Iždininkas J.
ward Ave.,

Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane 
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS. 

Valdybos Adresai:
Pirm. M. Meškinis, 9 Burton St.
Pirm, pagelb. W. Gelusevičius, 51 

Glendale St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 49 Saw- 

tell Ave.
Piniginis rašt. K. Venslauskas, 12 

Andoyer St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon 

St.
J<asierius D. Pagojus, 75 Intervale 

St.
Kasos globėjai: A. Amsėjus, 129

Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūna paskutinį 

panedėlį kiekvieno mėnesio.

f
Terrace. . < • c

Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 
Summit St.

Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 
481 ■ Hudson St.

Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Sum
mit St.;,

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

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

Ave., Brentwood, Pitts- 

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh, 

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

Liepos 13 d. surengė pikni
ką A. L. -D. L. D. Dvyliktas 
Apskritys ir L. D. S. A. Ket
virtas Rajonas, Valley View 
Parke. Išryto diena pasirodė 
lietinga ir nebuvo galioja tikė
tis, kad piknikas įvyks. Ren
gėjai susirūpino, nes daug ’su- 
sipirko visokių užkandžių/Bet 
apsistojus lietui, susirinko žmo
nių daugiau 400.

Ruošiantis važiuoti į pikui-' 
ką buvo pranešta, kad lietu-' 
viški Judošiai skundė polici- j pasirinko' 
jai pikniką ir prašė, kad iš-j __1
ardylų. Ir būtent policija pa- Audra Kruonio Valsčiuj 
žadėjus prisiųsti kazokų pulką i-r» j _ XT . .. .
ir pikniką neduosią laikyt, ypa-1 a. ai5’Nuostolių Daugiau 
tingai kalbėti apie S. L. A. j Kaip 200,000 Litų

Apie 12 vai. jau daugiau pra-l KAUNAS. — Iš Trakų'ap- 
skrities praneša, kad birže-

. . , .v. v . lio 25 d. apie 14 vai. Kruopo darza pora lietuvišku sm- . . v. t
. —nususęs kriaučiukas , ir yalsciuj pei Medinm, S
; nedakeptas i studentas, šie gai-;liškių ir Žirgaicių -kaimų

i gerai žinomi Wilkes-' laukus perėjo smarki audra 
| Barre ir apielįųkės lietuviams,1 Su ledais. Ledai iškirto ai'fie 

daugiausia kvie- 
Pasirodo ir deputy sherifas čiu ir puįiu< Išmuštųjų^ ja- 

mįtotą. Paaiškina, kad pikni-i^ Plotas sle <la apie 400 ha. 
ko rengėjai yra Jskųsti, jog i ^O, audros metu buvo

torstrojus tik 80 mil. rub.,; dėj° rinktis i Pikniką, nors 
tai galėsime įsivaizduoti, kaįtus vis, gadino Valkiojasi 

... 4 Ino darza norą 1
trak- reiškia tokia . statyba, kaip pejių 

_ Sąjun- “Magnitostrojus”, kuri tuid.!neda 
jsivaizda- ^t baigta už pustrečių me- ^alai

i,”™ . . .. .
j kaipo šnipeliai.
1 T, •____ 1 _ • .

tu. v
Magnitogorsko įmonės 

elektros stotis bus 270 tūks
tančių kilovatų galingumo. 
Amerikoniško projekto da
viniais Magnitogorsko įmo- 

milionų rublių. Mašinų ga-!nei reikės pusės miliono kū- 
mins įvairių — traktorinių! bintų metrų gryno vandens 
sėjamųjų, arklinių grėblių, i per parą. Magnitogorsko 

įmonės pastatymui reikės 
550 tūkst. kubiškų metrų 
betono, 140 milionų štukų

būsią kalbama prieš šios šalies' apgriautas Strėvininkų in-; 
valdžią ir užAjos nuvertimą.(validų prieglaudos gyvena-! 
Paaiškinus jam, jog čia tik bus|mas namas. Vėjas nuvertė'
kalbama apie darbininkų uni-i 
jas ir S. L. A. reikalus, jis at
sako: “Galite laikyti savo 
programą taip, kaip jūs esate 
pasirengę, o aš tėmysiu, „ 
bus kas negera ir priešinga' 
valdžiai, tuomet ar 
kalbėtojus.”

Atidaro programą 
Choras, po vadovybe drg. Bo- 
tyriaus. Labai gerai sudaina
vo keletą dainelių. Ir reikia- 
pasakyti, kad Aido Choras pa-j 
darė labai didelį progresą per' 
metus laiko. Choras daug d i-1 miuauskas.

j—................. i , , , . . , ; dėsnis ir daug gyviau dainuo-! A'-
technikos ir mokslo nųrody-1 Dniepi ostal, statoma neto-|ja> Kalba M. ž. Pažymi lie-i 

Jąja, stebėdamasis, gė-; Dnieprostrojaus, naudosis ■ tuviškų šnipelių rolę ir kodėl j 
1 ~ L jie norėjo išardyti i ”

traktorinių plūgų, pėdų ri
šamųjų, traktorinių akėčių, 
šieno pjaunamųjų ir t. t.
^alingrado (buvusio Cari- plytų (vienai įmonei be gy- 
cino) traktorių gamykla, venamųjų butų). Darbinin
kas šešios minutes išleisda-jkų dirbs 50,000 žmonių.
ma po traktorių, kasmet! Magnitogorsko ir Kuz- 
gamins po 50 tūkstančių’necko įmonės bus tvirtu 
traktorių, Traktorostrojus- (žingsniu į galir/gos metalur- 
didžiausia visame pasauly! gijos bazės sudarymą Ry- 
traktorių gamykla. Įrengta ( tuose, 
sulyg naujausių, paskutinių ( _ . .

mu.
risi visas pasaulis, giria už
sienio specialistai. Tik* mes 
patys viso to kartais lyg ne
matome, krapštome pakau
šį, lyg nenorėdami tikėti, 
ifed pas mus ir mūsų visa 
tai būtų.

Bet štai neužilgo mašinos 
ims tarškėti ir 1 
gausti po visus šeštosios pa- •'

kas antrą ket-

venamųjų butų). Darbinin-

ŠV. KOKO DRAUGIJA, Z" 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
V. Gelusevičius, 51 GlendalePirm.

St.
Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašu ‘Rašt. J. Stoškus, ’ 20 Faxon

St.! • , ; .
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave.
Iždininkas T.. Petrauskas, 29 Merton

St. . .
Iždo Globėjai: S. Petrdvičia, 162

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

Maršalką J. Pilipauskis, 19 Amcs
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą seredą 

kiekvieno mėnesio.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagpibininke O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. 'Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų • raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 786 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkiene, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininke M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO 
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 

i imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:* 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno
je dėžutėje.

SssbmS
HAARLEM OIL ’W’ -

(jo stogą, o potvinis nunešė 
kelis tiltus.

Nuostolių audra padarė 
jei už 200,000 litų.

Skaityk “Sveikatos Kultūrą“!LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPIDS, MICH.

Valdybos Adresai:
! Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn
er Ave.

. Vice-Pirm. A. Kareckas, 730 Na
son St., N .W .
Nutarimų Rašt ,K .Rasikas, R. R. 9, 
Box 117

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave .

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius,- 
1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

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

Trustisai: I. Medųstavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Uujus, A. Ja
saitis.

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

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Salės Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
: kiekvieno mėnesio antrą utarninką, 
savam name, 1057-63 Hamilton Ave.

“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.

“S. K.” metams $1.25, pusei metų 75c.; užsienyje metams 
$2.00. Pavienio numerio kaina 25 centai. Adresuokite:

Tiesinta - -—.. W . v • 
ęštuosiu įDraugijų Adresai, Kurios

Turi “Laisvę” už Organą
apla centro komiteto

ANTRAŠAI
Pirmininkas—F. RODGERS^ 

312 Oregon 
, (Corliss Sta.)

' Vicc-Pirmininkas—K. 
‘ ! Box 655, New Kensington, Pa.

I SCKreiorius—j. miwnuoiviu, ‘
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Fa.

; Iždininkas—K. URMONAS.
37 Norwich Ave., West View, Pa.I Globėjai:

G.

A.

J.

Aido

St.. Pittsburgh,

STAŠINSKAS,

“SVEIKATOS KULTŪRA”
6 Scholes Street, Brooklyn, N. Y.

šio pastarojo elektros ener
gija ir gamins augštos rū- dulko išardė liepoj
sies plieną. J-—----- t

KAIP MES STATOM i ir Matilda. Iš Shehandoah-1—I
Į Grabauskas ir Kuzmickas du- 

Mes stątom -tokiu greitu-Letą jr Kuzmickas soį/? sūdai-!
Valiuko šūnus sūdai-1

norėjo išardyti pikniką, j 
s 5 d. p r a-į 

kalbas Wilkes-Barre. Sudai-

37 Norwich Ave., West View, Pa.

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

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

ŽODIS NUO DR. MENDL0W1TZ
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR

{nuo j,a porą dainelių Valiukas p L. A. KUOPŲ SEKR.

mu, tokiu' terfi'pu, kaip5 nie- davei.
■ j kas dar nedirbo, nestatė pa- nuojįa porą dainelių solo. Ro- 

traktoriai (šauly. Mes “pamušėm” pa- 
* - (saulinį rekordą. Tai pasie-l

šaulio dalies laukus, ir tada i kiama. per visų šalies, jėgų Valiukas solo.
atsidarys visų akys, džiaug-|m°kikzaciją, per didžiausių

dos, 4 metų vaikas, bet gerai 
j dainavo. Dar sudainavo Va- 
į liukas ir Kuzmickas duetą ir

sis draugai, turės sutikti ir darbo energijos įtempimą,., navo. 
nusilenkti priešai. O mūsų ] r .
kolchozai ir sovehozai dirbs, 'bui socializmo statymui.
ars, akės, sės, pjaus masino- 9er^a.usL. ----------
mis, pils suvisuomenintų ja- ‘Įudarnikai,z* šturmu,, e 
vu aruodus ir elevatorius, -socialistinių lenktynių 

j visus ;
(pus. čia mes jau pavijom 
ir pralenkėm Ameriką.
Statant Traktorostrojų 

(mūsų darbo tempai buvo 
■ viršamerikoniški. Amerikos 
statybos firmos specialistas 

KAS STATOMA iKahas rašo: “Stalingrado 
Nauji Metalurgijos Milžinaidarbininkai ir techniškasis 

Kad industrializuoti šalį J personalas Aido tokius re- 
prigaminti tiek mašinų fa- zultatus, kokių jokiu būdu 
brikams ir žemės ūkiui, rei- (negalima pasiekti mūsų sa
kia daug metalo, ypač ke-py (t. y. Amerikoj)”, 
taus (čugūno), reikalinga; Tai, kas mūsų jau pasta- 
tinkamai išplėsti ir pakelti tyta, kas statoma ir ’ kaip 
metalo apdirbamoji pramo-' statoma rodo mūsų prie- 
nė, metalurgija. O pas mus šams ir įtikina mūsų abejo
si pramonės šaka tik nese-'jančius ir svyruojančius 
nai pašiekė savo prieškari-] “draugus”, kad mes socia- 
nio lygio ir jos augimas dar dizmą pastatysimu. ,, , 
atsilieka nuo bendro mūsų 
^ramopės kilimo tempo. To
dėl Komunistų Partija ir 
Sovietų valdžia dabar krei-i 
pia didžiausią dome į juo- ant stočių galite gauti 
dosios metalurgijos plėtimą. • R. hL™21 “e'o™’ 1 

Jau dabar statomos 5 me- I s. Mickus, 278 Second st.
talurgijos įmonės ir tvirtai 
nutarta statyti dar dvi. Sta
toma milžiniška Magnito
gorsko metalurgijos įmonei 
Urale ir« Kuznecko įmonė; 
Sibire, Dnieprostal Zaparo- 
žėj, toliau įmonės Kerčėj ir 
Petrovske (Tol. Rytuose). 
Visos šios įmonės turi būt 
baigtos statyti paskutinių 
penkmečio metų pradžioj 
(1932-33) ir duoti tais pa
čiais metais 5 milionus tonų 
Čugūno.

Per industrializaciją, že
mės ūkio mašinizaciją SSRS 
iš atsilikusios agrarinės ša- 

• lies tampa pramones šalimi, 
.jenustodama būti ir pasau
liniu duonos aruodu.

Visi dainininkai gerai dai-
Kalba drg. Mizara. Jis

negirdėta atsidavimą dar-1 plačiai nurodo, kodėl buvo su- 
. skaldytas 36-tas seimas Chi- 

Gm-imisi darbininkai —icagoj ir todel Ge«?užis Lrei.iausi ^aai oininKai įsileisti bent vieną iš darbinm- 
“udarnikaišturmu,, eidami pusės į mandatų komisiją.

1, ima | Taipgi plačiai paaiškina apie 
amerikoniškus tem-milioną dolerių, kaip jis yra 

; išmėtytas, išduota ant antro 
mortgičiaūs ir pirmo, nesau
giose vietose. Daugelis S. L. 
A. narių, kurie niekad nėra 
girdėję apie S. L. A. jų su
mokėtus centus, kaip jie sau
giai taupomi, išgirdę visa tai, 
griežtai pasipiktino ir pareiš
kė, kad jie daugiau jau ne
rems gegužinės pildomosios 
tarybos ir duoklių jiems nemo
kės. Išdalinta 3’00 egz. SLA 
Buletino ir dar apie kita tiek 
būtų buvę išdalinta. Prisimi
nus drg. Mizarai aukų del ve
dimo bylos su SLA. reakcio
nieriais, sumetė 23 dol. su cen
tais.

Po 
laiką 
darni

Lietuviški JuddŠėliai iš kar
to vis džiaugėsi, kad bus. iš
ardyta piknikas ir nebus duo
ta kalbėti. Kvietkus savo bo- 
belkoms pilnai užtikrino, kad 
prakalbų neduos laikyti. Bet 
visai kitaip buvo. Kuomet vi
sa programa buvo išpildyta ir 
lietuviški Judošėliai nieko ne
laimėjo, negalėjo išardyti,— 
išdūlino iš pikniko, kaip tie 
sabaliukai loję, loję ir nieko

programai visi linksmai 
leidome, besišnekučiuo- 
apie S. L. A. reikalus.

P. Vilūnas.
A ”

“LAISVĘ” ELIZABETH, 
B. Figens, 221 Second St.
Ir pas Singerj.

N.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789

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

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, I 
ILLINOIS

. Valdyba 1930 Metams
j Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St.

Protokolų Sekr. A. Trępkus, 349—
10th St. ’

Fin. Sekr. K. Shiihkus, 135—36th St.
Ižd.

ANTRAŠAI
-------  — | i'irni. a. lYiamsevicia, —zutn ibt.

2— J. Saulis. 3225 Stafford St.. Pittsburg. Vice.pirm. Juška, 325—4tll Avė.
Pa.. (Corliss Sta.) , 1 — - - - - ■

3— P. Sadulienč, 108 Cress St.. Carncsie, 
Pa.

4— J. Pacauskas, 539 
Shenandoah, Pa.

^5.—V. Labutis. 121 
McAdoo, Pa.

6—M. E. . Custerienė, 
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 
Brentwood, Pa.

8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., S. S. 
Pittsburgh, Pa.

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

10— J. Albauskis, 1100 Union Avc., Chicago
Heights, III. j

11— J. Barškietis, P. O. Box 441, Courtney, 
Pa.

12— J. Kinderis,
Ambridge, Pa.

IS^AVm. Orban, R. 
Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas, 
Braddock. Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
Aliquippa, Pa.

17—K. Levine, 242 Penn Ave., Exten., 
Turtle Creek, Pa.

Preikšą, Box 201, Minden, W. Va.
Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa.

W.

E.

926

3121

Arlington

Monroe

Wheelock

Elroy

Maplewood

D. No. 42,

434 Library

300 Todd St.,

Ave.,

439

. F.

M. Miliene, 502—4th Avė.
Visi Moline, III.

Globėjai: J. Julius, Box, 48th 
and . 5th Avė., Moline, 411.;

Iždo'
st.
M. Junaitis, 215-r-17th Aye., East
Moline, Ill.; Mąršalka J. Kairis, 

, 2435—33rd St., Moline, III.

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

Tel.: Midwood 6261

19— J.
20— A. 
22—P.

N.
24— P.▼ -
25— A

Cibulskis, 7042 Link Court, Maapoth, [J7jriansų Sek. £ ArasimaviČlUS,
Sodeikis, 1324 

Youngstown, Ohio. 
Delinikaiciūtč, 

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

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, 

Ill.
30—J. Lconaitis, 107 

Benton, II).
32—K. Bakanauskas,

Easton, Pa.
-A. B. Shatkus,/ 
Grand Rapids, Mich.
J. Audicjaitis, Lua ho, 
•K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa.

Vaičiūnas, 929 
Harrisburg, 11). 
Aiman, Box 568,

Šiaučiulis, 304 
Frankfort, Ill.

Wi.llumat, 417 
Collinsville, Ill.

Ohio.
■J. Guz.evičienė, Box 400, Benld, III.
■F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
•K; Šataš, 215 Hess Ave., Saginaw, 
Mich.

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

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

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskarf,

Minersville, Pa.
49— A. Matųlpvičius,

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmbniiltę, 37 Norwich 

View, Pa.
52— Kukliorius, 841.4
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa. 
Chicago, III.

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

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

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

34-
35-

3G—Ch.

37— L.
Pa.

38— F.r.
30—J.

40—Ig. Kirtiklis, 1388

41
42

Powcrsdalo

41 Eckert

E. Mahanoy

24, Wilsonville,

Duquoin

Bushkill

Scribner

Box

’ N.

677

1256

Box 113, Royalton,

So.s Hobson St.,

Castle Shannon,

E. 6th St., W. 
z

N. Morrison Avc.,

Andrus St., Akron,

5768

P.

46

Addison

Box

Eyck

Ave.,

S. Auburn
307 Plymouth

o.

Ten

Grafonol-Radiolos,At water-Kent Radios, Victrola Radiolos

GEORGE MASILIONIS
3771 Broadway. South Boston, Mass.

LYRIŠKU -DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
tLIETUVIAKA KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKI '‘PLAYER PIfi.NO” BOLIAI, AUTO- 
PIAWAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

Clark PI.
Prot. Rašt. B. Barkauskis, 

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

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

Clark’ PI. 1
Iždo Globėjai: D. Kalnetiene,

S. Park St., J. Krakauskas, 
First St.
■ Organo Rašt. J. Kantrus, 201 E.
Westfield Ave., Roselle Park, N. J.

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way. 1 , -

Susirinkimai įvyksta kiekvieno me
nesio antrą ketvergą, po No. 269- 
271 Second St..

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

; Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bočis, •
\ 68 W. 10

Protokole* Sek. P. Janiūnas,
' X 128 W. 49th

\ i 625 Boulevard 
Iždininkas F. Liikaitis,

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

348 Avė. C. 
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20 St.

St.

St.

St. !
121

MALONŪS RŪKYT.
,BrookIyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

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

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa

ne tik fHrooklyne,

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
x67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

255

In- 
i 

228

144 
300'

) D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mięh.
VALDYBA:

Liubertas, 4177 AshlandPirm. J.
Avė.

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

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

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

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.
Guntaricnė.

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

Ras ketvirtą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
Draugystė Hartford, conn.

Valdyba 1930 ■ Metams •> ‘ *
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park

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

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo 1

Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Ayeaoa) 
MASPETH, L. I„ N. Y. 
Telephone, Juniper S7S6

Urb6 Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS,
151 Metropolitan Avė.

* BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

AS, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit, 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti. 1

Vardas

No..

Miestas

Street or Arenu*

State
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Drg. J. Mažeika ra 
keliausiąs j Lorain, Ohi 
taip pat galima įkurti 
kuopa.

'i

Puslapis šeštas LAISVE Pirmadienis, Liepos 21, n

VIETOS ŽINIOS
Masiniai Mitingai ir Tag - 
Days Angly Streikieriam J Vardais Gyvy ir Sveikų

I
Parėmimiui 140,000 audėjų, | f 

streikuojančių Anglijoj, York- įkaitino tris 
shire srityje, prasidėjo nuo apdraudos (insurance) sukty- 
pereito šeštadienio demonstra-į hes, per kurias tapo išgauta 
ciniai darbininkų mitingai iri $50,000 iš Metropolitan Life 
rinkimas tų streikierių naudai Tnsurance Kompanijos. Miršta 
aukų per Tag Days. Tas dar
bas eina vadovybėje kairio
sios Nacionalės Audėjų Uni
jos Amerikoje.

' Išsikolektuoja' Apdraudę

Staten Islande grand džiurė 
; asmenis už ap-

j koks, ypač neapsidraudęs, 
žmogus; tie žulikai susižino su 
pažįstamu graborium; jie pa-

I duoda vardą kito žmogaus, ku- 
. .Tuo reikalu yra šaukiamas i rjs tebėra sveikas ir gyvas, bet 
New Yorke masinis mitingas,, geraj “jnsišiurinęs”; o paskui 

ant numirėlio intencijos išgau
na apdraudos pinigus.

Apart trijų įkaitintų, 
dar pora desėtkų tokių žulikų 
vien tik Staten Islande;
panašių randasi. Brooklyne ir 
New Yorke!

šį trečiadienį vakare, Irving 
Plaza Svetainėje, Irving PI. ir 
15th St., kur sakys prakalbas 
Daily Workerio redaktorius 
Hathaway, Darbininkų Tarp
tautinės Pagelbos sekretorius 
Marcel Scherer, Gastonijos au
dėjų streiko vadai ir kiti.

Tarptautinę vienybę su ko
vojančiais Anglijos audėjais 
ruošiasi ypač parodyti N. Y., 
Chicagos, Detroito, Milwaukee 
ir New Bedfordo darbininkai.

■ Biscuit Kompanija Nedrįso 
Numušt Darbo Mokesnį

National Biscuit Kompanija, 
10th Avė. ir 15th St., 
Yorke, buvo pareiškus.

esama

o kiek

Kriaučių Lygos Susirinkimas
Šį vakarą, 21 d. liepos, į- 

vyksta Lygos kriaučių 54 sky
riaus susiriiykimas, 7 :30 vai. 
vakare, “Laisvės“ svetainėje.

Draugai ir draugės, būtinai 
visi dalyvaukite susirinkime, 
kadangi yra svarbus susirin
kimas, ypatingai dabartiniu 
laiku, kuomet tokia didelė be-

Newj darbe; tai svarbu kiekvienam 
xviixc, muvv kad j siuvimo darbininkui ir darbi-
nukapos darbo mokesnį, kuris | ninkej ateiti į tą susirinkimą 
ir taip buvo visai . mizernas. į jr pasikalbėti visiems bendrai 
Tuojaus sustreikavo “krekių j apie bedarbę ir kitus reikalus, 
kepėjai. Tuomet bosai, ma-į Jūs> draugai ir draugės, 
tydami darbininkų pasiryžimą, bendrai visi remote progresy- 
į 20 minučių atšaukė uždarbio 
nukapojimą.

Pereitą penktadienį per 
pietus Kairioji Maisto Darbi-Į 
ninku ; Unija surengė mitingą : viskas, 
prieš kompanijos vartus. Ka- i visiems dirbti 
da policija pradėjo susirinku-! britu’
sius blaškyti, darbininkai ir' K ° 2
darbipfiikės šaukė; “Duokite; 
jiems ramybę, nekliudykite!” • 

Tarp darbininkų paskleista 
daug lapelių, šaukiančių į Pir-I 
mosios Rugpjūčio demonstraci
ją prieš karą, prieš imperia
lizmą, už-Sovietų Sąjungos ap
gynimą ir už bedarbių ir dir
bančiųjų reikalus.

vius kriaučius pereito lokalo 
rinkimuose, ir turite toliau 
remti. Išrinkimas lokalo pro- 

i gresyviškos valdybos, tai dar 
, bet reikia bendrai 

kad mūsų tas 
darbininkiškais 

pagrindais budavotas.
Mes, progresyviai darbinin- 

i kai. nebėgome pas kunigus,

daužytų butelių stiklus ir li
kusias nuo valgių blokines per 
nai vasarą susižeidė tūkstan
čiai žmonių. 6,111 buvo pri
versti kreiptis prie pirmosios 
medikalės pagelbos, kad 
taisytų žaizdas.

PARDAVIMAI

a p-

PARSIDUODA kendžm štoras labai 
pigiai. Biznis įdirbtas per daugelį 

motą. Priežastį pardavimo sužinosi
te ant vietos. Atsišaukite: 81 John
son Ave,, Brooklyn, N. Y. 171-3

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

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

KRISL
PARSIDUODA, farma: 142;! akrai 

žemes, 25 akrai girios ir ganyklos, 
82į dirbamos; žeme gera, viskas au
ga; užsėta žirniais, vazomis, kernais, 
bulvėmis ir tt. Yra 23 galvijai, 4 
arkliai, vištą ii' žąsų. 11 kambariai 
namas ir maudyne stuboj; kita stu- 
ba 5 kambariu, kurioj randauninkas 
gyvena. Dvi barnes, garadžius del i 
2 karą, ledaune ir kiti budinkai. Par- I 
davimo priežastis—senatve. Naudo-1

jail kites proga, nes pigiai parduosiu, j

M. P/ Mina- j

Miesto Biurų Grafto 
Tyrinėjimo Komedija

Majoras Walker paskyrė 
miesto apyskaitų komisionie- 
rių J. A. Iligginsą tyrinėt 
graftą. įvairiuose miesto val
džios biuruose; sako, “o
kam Ilijjgins savo dantimis pa-.tanl 01,m„kl-siu. 
griebs už šono, tai nepaleis be kus, l’oolville, N. Y. 
kraujo.” Deklamuoja, kaip j____  .. . ___
komedininkas; o miesto iždo j PARSIDUODA barbernč 
plėšikus ir augštuosius grafte-j to-'’ .Vlskas P’“'........
nūs stengsis ne Įkaitinti, bet^izpio padaroma 
nubaltinti, kaip kad buvo ir 
visuose ligšioliniuose tyrinėji
muose.

Vienas iš didesnių skandalų 
paskutiniais laikais tai buvo 
šmugeliai Walsho, miesto Tai
syklių ir Apeliacijų Korrtisijos 
viršininko, artimiausio draugo 
majoro Walkerio. Kuomet jau 
ir žvirbliai palėpėse čirškėjo 
apie Walsho graftą, Walkeris 
vis stengėsi apginti savo sėb
rą. Antras didelis skandalas, 
tai teisėjo Vause, kuris gavęs 
apie milioną dolerių kyšių, 
kad tarpininkavo i laivų .kom
panijai už pusdykę nusisam
dyt iš miesto svarbias prie
plaukas. Jis taip pat kaltina
mas ir suktybėse, kaipo vieno 
banko direktorius! O kur dar 
darbai teisėjo Ewaldo, Vitalės 
ir kitų, kurie glebiais ėmė ky
šius bei tarnavo kaip krimina
listu patronai?

Vagia demokrataj, vagia ir 
republikonai, su kuriais bend
radarbiauja “socialistai.” Dar
bininkai privalo tatai laikyti 
galvoje, ir remti Komunistų 
Partijos kandidatus ateina- 
čiuose( rinkimuose.

toj, viskas puikiai Įrengta; yra 
steam heat; -randa $25. Kaina $400.

i į savaitę $40.00 ir
daugiau. J. A. Vena,' 442 Lorimer j

■ St., Brooklyn, N. Y. 169-71. |

PARSIDUODA kendžių štoras: biz-j 
n is įdirbtas ir gera proga pirkti, i

Pardavimo priežastis—liga. Prie što- į 
ro yta du kambariai. Kreipkitės po 
num. 101 Meserole St., Brooklyn, N.
Y. 168-73 3
PARSIDUODA lietuviškas restora

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

I

Brooklyno Taksai Pakilu
kad jie laimintų mus lokalo Į $4,000,000 Ši Pusmetį
rinkimuose, bet šaukėme jus, 
kaino pažangius darbininkus 
ir darbininkes; ir mes šiandie-

Brooklynas už pirmuosius 
šešis mėnesius šiemet išmokė-

na negalime nuleisti rankas ir .1° $113,000,000 taksų miesto
sau gulėti namie.. Mes pradė
jome vesti darbininkišku keliu 
ir turime iki galo juomi vesti 
mūšų lokalą. Mes neturi
me bėgioti, kad mums kas 
karpytu vilnas del įėiimo į lo
kalo valdyba, kaip “Keleivio” 
šluotkočiai, kurie, už “džiabą” 
del lokalo valdvbos laimėjimo, 
pardavė savo vilnas ponui Re
meikai. Mūsų pareiga petys 
į netį suremti, tai bus mūsų 
vilnos čielos, ir ponas Remei- 

iJka tik galės sau karpyti “so
cialistus,” kurie priėmė pas jį 
krikštą birželio 24 diena, 
1930 m. Tas turėtų būti vi
siems kriaučiams atmintyje 
nėr ile-a laika, kas tie yra ra- 
telninkai. kurie už “džiabą” 
apieravojo ponui Remeikai sa
vo “socialistinę viera.” Tai

Milionieriškos Laidotuvės 
Nušautam Gengsteriui

Lavoną gengsterio ir mūn-j 
šaino šmugelninko Vito Bona-j 
ventrės palydėjo į Calvary ka
pines koks šimtas automobilių ; 
į pakasynų ceremonijas kapi
nėse susirinko 3,000. Stam
besnieji gengsteriai, mat, turi 
užtenkamai sėbrų ir simpati- 
zuotojų, kurie gėrisi paskemin- 
gais “darbais” tų kriminalis
tų. Net judamųjų paveikslų 
didelis nuošimtis juk piešia 
gengsterių narsą ir vyrišku
mą; o kada gengsteris, galų 
gale, pasitaiso, tai jau “did- 
vyriškiausias” žmogus pasau
lyje-

Vito Bonaventre, Brooklyno 
ir Greenpointo kriminalistų I . 
vadas, buvo nušautas pereitą; n,n^us napiastas 
a; 
agentas kokios priešingos 
gengsterių šaikos. O jo pager
bimui saviškė šaika suruošė

valdžiai, tai yra, $4,000,000 
daugiau, nekaip pernai pirma
me pusmetyje. Begėdiškai di- 
dindamiesi sau algas, piešda
mi miesto iždą išvien su kon- 
traktoriais ir kitais grafteriais, 
valdininkai nuolat kelia tak
sus, kuriuos daugiausia turi iš
mokėt darbininkai, kuomet 
namų savininkai pabrangina 
kambarių kainas.

SPORTAS ----  ——------- JI—
BFNSONO KUMŠTYNĖS SU 
GROSSU šį PIRMADIENĮ

Eddie Benson (Dapkūnas), 
sunkiasvoris čampionas Nacio- 
nalės Gvardijos, kumščiuosis 
su Jack Grossu iš Philadelphi-

kas jiems ameravoti būtu dar- jos. šį pirmadienio vakarą, 
bininku kailis darbdaviams ? i Henderson Bowl arenoje, ku- 
Tai būtų visai pas tuos ratel-|ri pirmiaus buvo žinoma, kaip 

dalykėlis Coney Island Stadium. !

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williatnsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
R EZI DEN CI JOS ANTRAŠAS: 

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

Telephone, Greenpoint 2320J. GARŠVA
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

'LIETUVIS DENTIST AS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

' X-Svinduliy, Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone: Stagg 4409

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Nufotografuoja ir 
nūmaliavoja viso- 
k i u b paveikslui 
Įvairiomii s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
lenui ir krajavui 
ir sudaro iu 
aaaerikoničkaii.

TELEFONAS s 
TRIANGLE 1450
Kreipkitėi lino 

adreiu;

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

STOKES

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Namy Maliavotojai ir Dailydės
(CARPENTERS) -

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

A. BALCHUNAS P. BIELIAUSKAS
321 CHAUNCEY STREET7 390 CRESCENT STREET

Brooklyn, N/ Y. Jfrooklyn, N. Y.
Arba Telefoiniokite: Applegate 6648

Ohio Valstijoj 
Dayton ir Lorain 
Prieš Religiją 
Svaigalai

Rašo L. Prūse

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušame Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Pwblic

PHONE 
Stagg 
5043

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

viduriai užkietėję:
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

Akrono 354 kp. ir C 
136 kp. užgyrė naują I 
Tarybą ir kartu pasr 
šistus. To ir galima b 
ti. Bet tikrų įdomyl 
14 kuopoj (dezorgani 
Žuko kuopa). Reak< 
nesudarę didžiumos už 
portą, pabėgo iš sveta 
rodo, kaip netvirtai j: 
net tose kuopose, kur 
skaitomos jų tvirtovėm

Kitoj Akrono kuopt 
jų žmonės iškėlė aikš 
Žukas buvo paskyręs < 
legatą į seimą be kuopt 
Kuopa terinko vieną dc 
seimo delegatų surašė f 
du!

Bet svarbiausia tai 
kuopa, kuri ėjo su g< 
kais, bet kuri nusisuko

Mums reikėtų 
stovūs ryšiai su Day to 
nau, kad dabar
įkurti Day tone ir ALD] 
P4-

Steubenville, Ohio, ja 
re ALDLD kuopelė.'

Chicagietis Clarenc< 
row atvyko į New Yor 
sai pasikalbėjo su die 
reporteriais apie religiį 
ligįja,—sakė garsusis « 
tas,—yra žalinga. Ji , 
džiausiąs ‘pavojus šamo; 
gyvenimui. Baimė diev 
kėjimas į burtus nęigia 
lą.

Bet Darrow danė tą 
kad jis aktyviai' neki 
prieš religiją. Jisai net 
džia, kad religija teikii 
minimo tikintiesiems, 
kaip opiumas suramini 
auką. Bet koks tai sui 
mas!

Lietuvoj per metus 
ria apie šimtą milionij 
Degtinė—tai didžiausias 
mų šaltinis. Valdžia vei 
tematingą žmonių nuo 

. politiką.

Pasikalbėjime su Am 
•jėzuitu Ryan Romos poį 
pareiškė didelio susirūįj 
del bolševizmo prasipla 

\ Amerikoje. Jis dedas 
/ vienos kompanijos su M. 
vWhalenu, Fishu ir kitaii 

Kur reakcionieriai sus 
juodus darbus dirbti—1 
Šventosios bažnyčios ats

Yra draugų, kurie ni 
met neužmiršta pasiga 
kaip daug jie darbuojas; 
bloga yra tas, kad jie c 
nemato, ką kiti draugai 
ba.

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

tyros ir geriausios.

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

“•v.H i 
K at-1 

• ras šią kovą laimes, tas bus j 
gu jie tain lengvai atidavė sa- suporuotas boksuotis su Tom- j 
vo “socialistinę garbę” Remei-|mv Loughranu, pasauliniu vi-, 
kai. “ ,'dutinio svorio ex-čampionu,

visi Ebbetš Fielde, rugpjūčio 4 d..
Bcnsonas yra nugalėjęs peri 

kur mes pirmiau priklausėme^' nakautą devynis iš vienuolikos 
bėt dabar mūsų pareiga visiem 
kovoti už duoną ir druską.

Lygos Sekretorius J. S.

ntradienj. Ji, matyt, nudėjo parduoti darbininką bosui,_ jei-
* i_ ____  __ __ iip f. r i d 1 nn lt Veli n. t i d n v g sr-

MALONAUS PASIMATYMO

Bonaventreį, milionieriškas lai- , Taigi,
** Lx zx z-J -v» •»

dotuves.
Bonaventrės brolis, irgi 

gengsteris, buvo nušautas 10 
metų atgal. Jo šalininkai tuo
met keršydami nužudė kelis 
priešingos šaikos narius. Poli-, 
cija spėja, kad po dabarti
niam nužudymui antro brolio 
taipgi seks panašus kerštas.

Policmanas ir Inspektorius 
“Blaivybės” Kyšių Ėmėjai

Areštuoti tapo policmanas 
Henry Porter ir valdiškas te- 
nementinių namų inspektorius 
J. Tierney už išlupimą $10 
kyšių iš negro C. Woodbine, 
gyvenančio po num. 210 E. 
102nd St., New Yorke. Sura
dę pas negrą blekinę varymui 
degtinės ir’ dvi bonkas skysti
mo, tiedu blaivybės sargai ta
rė: Būsi areštuotas, jeigu su 
mumis, neapsieisi, kaip džen- 
telmanas. s ,

Negras, ^avęs kyšį, paskui 
apie tai pasisakė kaimynams, 
o tie areštavo gtafteriųs.

kriaučiai , mes 
bendrai dirbkim. Nepaisant,

Mėsos “Trokų” Plėšikai
Brooklyne areštuotas Ben

iamin Assante, 18 metų vyru
kas. Jis su kitais trimis plė
šė mėsos “troką.” Jis tardo
mas pripažino, iog jau kelin
tas mėnuo Brooklyne darbuo
jasi astuonių vyru gengė, plėš
dama mėsa iš trokų ir paskui 
už 
ma

nuse kainos pardavinė 
bučeriarhs.

Stiklų Šukėmis Coney 
Islande Susižeidė 6,111

. Gaivių valymo komisionie- 
rius ketina bent kiek apvalyt 
Coney Island maudynių pajū
rį, kuris, ištiesų, atrodo, kaip 
išmatų vieta; pridraikyta po- 
pierų, primėtyta silkių galvų, 
blekinių, bonkų ir kt. Į su-

i.

paskutiniu savo oponentų. Jis 
svėria 190 svarų ir jaučiasi 
pačiame gerume. Jo oponen
tas Gross sveria apie 195 sv.

Tikietų kaina į kumštynes 
nuo $1 iki $3.

| PA.TTFŠKO.TIMAT |

PAJIEŠKAU apsivedimui laisvos ' 
merginos arba našlės be vaikų, i 

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, ^Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
Hų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

UŽEIGA
z Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 

jus, bet jau senai matėmesi. Būtų 
linksma, pasimatyti. ’

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

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

Te]., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

KUNDROTO APTIEKA .
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

.229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gal. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 
Iškirpkit ij skelbimą ir prisiųskit karta bv užsakymą

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 S

Nudažom žilu^ plaukus ir sugar- 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET 
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.

Kauno klerikalai vėl 
apie reikalingumą susiv 
su smetonlaižiais. Jeigi 
šiol susivienijimo neįvyko 
esą, kalta “juodoji” linui 

' kų ranka.
Bet ir liaudininkai h 

prie Srųetonienes. Tarpe 
• dininkų ir krikščionių 

kompeticija, kurie iš jų 
daugiau prostitutiškų gafc

27 Sukilėliai Deportuoti 
Iš Portugalijos.

LISABONA.— Portu 
jos vyriausybė deporta 
Azores salas 27 kareivi 
civilius žmones, kurie t 

vavę suokalbiuose delei 
vertimo fašistinės vak 
Portugalijoj.

Tokio.—Per pereito p 
tadienio viesulą Japonij 
Korėjoj žuvo virš 100 : 
njų. Nuostolių pad d 
apie $50,000,000.
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