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21 komisija jautėsi prispirta žadėt

P. R. Baltrušaitis.
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Pittsburgh ir Apielinkei Komisija* bijodama, z’\

Philip Randolph,

Moore; New Yorko miesto vai- Davjs PlaDUOia Šaukti ftO 
dybos narys, tarnaujantis f

ovėr- V

>ar už- 
kurios

Tammany Hall sf<demokratiš- I Konferenciją Minkštosios

kad
Ten

Literatūros 
pastangomis,

Umuštas, 190 Sužeista, 
Traukinio Nelaimėje.

ir kitas
Fred

kovojančių darbininkų va
dams. . ’

Kitoj Akrono kuopoj (354) 
jų žmonės iškėlė aikštėn, kad 
Žukas buvo paskyręs extra de
legatą į seimą be kuopos žinios. 
Kuopa terinko vieną delegatą, o 
seimo delegatų surašė figūruoja 
du!

t.
4

J

i’sf

Lietuvoj per metus prage
ria apie šimtą milionų litų. 
Degtinė—tai didžiausias paja
mų šaltinis. Valdžia veda sis- 
tematingą žmonių nuodijimo 
politiką.

kė prieš komunistus; bet tuo 
pačiu'laiku, lyg iš netyčių/pra
leido pro dantis, kad kitose or
ganizacijose komunistąi randa

'V

Pasikalbėjime su Amerikos 
jėzuitu Ryan Romos popiežius 
pareiškė didelio susirūpinimo 
del bolševizmo prasiplatinimo 
Amerikoje. Jis dedasi prie į 
vienos kompanijos su M. Woll, 
Whalenu, Fishu ir kitais.

Kur reakcionieriai susilekia 
juodus darbus dirbti—ten ir 
šventosios bažnyčios atstovai.

kiems” grafteriams ir darbinin
ku v

Drg. J. Mažeika rašo, 
keliausiąs į Lorain, Ohio, 
taip pat galima įkurti ALDLD 
kuopa.

Bet svarbiausia tai Daytono 
kuopa, kuri ėjo su gegužinin- 
kais, bet kuri nusisuko nuo jų.

Mums reikėtų 
stovūs ryšiai su Daytonu. Ma
nau, kad dabar
įkurti Daytone ir ALDLD kuo
pą.

Steubenville, Ohio, jau įsikū
rė ALDLD kuopelė.

“Socialist;

' v

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII;

YraN^raugų, kurie niekuo
met neužmiršta pasigarsinti, 
kaip daug jie darbuojasi. Bet 

' bloga yra tas, ’kąd jie dažnai 
nemato, ką kiti draugai dir
ba.

i dijimo.
I Bet policijos 
rius Whalenas

dė. Vaikų iš viso turėjęs
36, iš kurių tik viena duktė

]ę, kurioj New Yorke buvo iš-
i dokumen-.

nenuleist rankų, bet tęst kp- 
ir vą iki darbininkų* laimėji

mui. '

torių, kongresmanų ir kitų val
dininkų? Į tai policijos krįu- 
kis Lyons atsakė: “Nieku bQ-. 4 
du negalima to jiems leisti. AšMdl 
manau, kad Komunistų Partija 
turėtų būt paskelbta visiškai hef- 
legalė organizacija.”

Tą klausimą tyrinėtojams iš-

turi apsinirkęs du išklausyt šiandie ir Spivako liū- pritarimo tarp negrų darbinin- , 
imurnn įų, todėl kad baltieji skriaudžia

ex-komisionie-| ir niekina juodukus: (O komu- 
ir- policijos in- nistai kovoja už visišką neg- 

spektorius Lyons pasistengė iš- rams lygybę su baltaisiais.) ,

-- - /pačių. Dabar gyvena su
darni tą pat padaryt visiems j (jyyp^ta, kurią nesenai vė

WWW

KRISLAI
Ohio Valstijoj 
Dayton ir Lorain 
Prieš Religiją 
Svaigalai

Rašo L. Prūseika

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. Darbininkai Visų Šalių, Vienykite*!

(First Lithuanian Workers’ Daily)
f
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Akrono 354 kp. ir Clevelando 
136 kp. užgyrė naują SLA Pild. 
Tarybą ir kartu pasmerkė fa
šistus. To ir galima buvo lauk
ti. Bet tikrų įdomybių įvyko 
14 kuopoj (dezorganizatoriaus 
Žuko kuopa). Reakcionieriai, 
nesudarę didžiumos už savo ra
portą, pabėgo iš svetainės. Tas 
rodo, kaip netvirtai jie laikosi 
net tose kuopose, kurios buvo 
skaitomos jų tvirtovėmis.

Chicagietis Clarence Dar
row atvyko į New Yorką. Ji
sai pasikalbėjo su dienraščių 
reporteriais apie religiją. Re
ligija,—sakė garsusis advoka
tas,—yra žalinga. Ji yra di
džiausias pavojus sąmoningam 
gyvenimui. Baimė dievo ir ti
kėjimas į burtus neigia moks
lą.

Bet Darrow daro tą klaidą, 
kad jis aktyviai nekariaują 
prieš religiją. Jisai net dalei- 
džia, kad religija teikia sura
minimo tikintiesiems. Taip 
kaip opiumas suramina savo 
auką. Bet koks tai suramini
mas !

Kauno klerikalai vėl rašo 
apie reikalingumą susivienyti 
su smetonlaižiais. Jeigu ligi 
šiol susiviehljimo neįvyko, tai, 
esą, kalta “juodoji” liaudinin
kų ranka.

Bet ir lįaucjininkai laižosi 
prie Smetonienės. Tarpe liau- 

’• dininkų ir krikščionių eina 
korhpeticija, kurie iš ’jų turi 
daugiau prostitutiškų gabumų.

27 Sukilėliai Deportuoti 
Iš Portugalijos.

LISABONA.—; Portugali
jos vyriausybė deportavo į 
Azores salas 27 kareivius ir 
civilius žmones, kurie daly
vavę suokalbiuose delei nu: 
vertimo fašistinės valdžios 
Portugalijoj.

Tokio.—Per pereito penk
tadienio viesulą Japonijoj ir 
Korėjoj žuvo virš 100 žmo
nių. Nuostolių ’ padarytą 
apie .$50,1)00,000.

No. 172

Vokiečių Biznieriai Į SUSI VIENI JIMO GEGUŽINIAI SU 
Naudojasi Indijos I POLICIJA IŠARDĖ PITTSTONO KP.

SUSIRINKIMĄ; VISUS AREŠTAVO

Didelis Karštis, PASKELBT KOMUNISTUS VISIŠKAI 
Paskui Ledai NELEGALE PARTIJA—SUMANYMAS 

FISHES TYRINĖJIMO KOMISIJOJ
BOMBAY.— Indijoj eina 

prieš Britaniją boikotas ir 
juomi Vokiečių industrialis- 
tai naudodamiesi tveria 
trustą vardu Export Dienst 
(India) Ltd. praplėtimui sa
vo biznio. Ji veiks bendrai 
su Indo-German Products 
Corporation. Šios dvi kom
panijos planuoja importuoti 
į Indiją iš Vokietijos tavoro 
už apie du milionus dolerių 
ir eksportuoti jš Indijos ža
lios medžiagos į Vokietiją 
vertės apie keturių milionų 
dolerių į metus.

Kukluksai Grūmoja
Degint Raudonuosius

BIRMINGHAM, Alą. — 
Areštavo Tom Johnsoną, 
Komunistų Partijos distrik- 
to organizatorių ir du kitu 
bendro negrų ir baltųjų 
darbininkų judėjimo orga
nizatorius.

Jie areštuoti už dviejų 
dienų po sėkmingam susi
rinkimui, kur dalyvavo 300 
abiejų spalvų darbininkų.

Kukluksai išplėšė paštinę 
dėžutę, kur ateidavo laiškai 
ir literatūra minimiems or
ganizatoriams, nors toks 
darbas yra griežtas sulau
žymas paprastų pašto įsta
tymų.

2,000 kukluksų demon
struodami sudegino padirb
tą pavidają Frank Burnso, 
organizatoriaus Darbo Uni
jų Vienybės Lygos, grasin-

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

Utarninke, 22 d. liepos, 
7:30 vakare, 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
ma. . ,•. ;

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

Ketverge, 24 d. liepos, 
L. Prūseika kalbės Court
ney, Pa., (New Eagle) 

, Miners Hall. Pradžia 7 
vai. vakare.

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

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

Nedėldienį, 27 liepos, L. 
Prūseika ■ kalbės Coal 
Centre, Pa.

Gegužiniai Smurtininkai Griebėsi Policijos Pagelbos Newar- 
ke prieš Kairiuosius SLA Narius; Jie Mato Sau Išganymą 
Tiktai Policijos ir Valdžios Talkoje.

(Telegrama)
WILKES-BARRE, Pa.— 

Policija išardė specialį susi
rinkimą 7-tos kuopos Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje, Pittstone, Pa. Visi na
riai, dalyvavusieji susirinki
me, tapo areštuoti. ^Tardy
mas bus pirmadienį, liepos 
21 d., po pietų.

M. žaldokas.
Smulkesnių žinių apie tą 

policijos žingsnį dar trūks-

(Nuo korespondento)
UŽUGUOSTIS, Trakų ap. 

—Birželio 23 ir 24 dienas 
pas mus užėjo didelis karš-' 
tis, kokio jau senai nebuvo. 
Amerikoniškas termometras 
24 birželio 2 vai. po. pietų, | 
rodė karščio' net iki 115'

Fašistinė Komisija Tyrinės ir Komunistiškas Vasaros “Kem
pes;” Tapo Priversta Duot Žodį Amtorgui, Sovietą Preky
bos Organizacijai, ir Reporteriui Spivakui, kuris Pirmas 
Aikštėn Iškėlė Whaleno Klastuotus Popierius apie Vadina
mus “Sovietinius Pinigus” Amerikoj. ;

tą. Bet vienas dalykas aiš
ku—policiją ant susirinki
mo užtraukė fašistiniai ge
gužiniai elementai, einantie- Jaipsnjų; mat, jis pakabin
ai su nelegdle SLA. valdyba. tas prieš saulę lauko pusėj, 
Panašiai tiįe asmenys, sulig |<ur Vgjas nesiekia. 25 d. 
įsakymo iš: nelegalio^ Susi-.j^pg. ryt0 buvo taipgi la- 

/užtraukė į baį Raršt&, bet po pietų pa-
■ kilo iš vakarų pusės didelis 
i tamsus debesys. Dar už ko- 
:kių 10 kilometrų tolumo jau 
girdėjosi kokis tai kurtus 
kriokimas, pagal ką buvo

■ žinoma, kad tai ledai ateina.
Nors debesys ėjo z labai pla
čiai, vienok naikinančių le
dų ruožas nebuvo labai pla- ]<aip ji galėtų atsikratyt ir nuo dens rinkimams, 
tus. Tie Užuguosčiu ledai newyorkinio laikraštuko ' - - - -
daugiausiai išmušė rugius phic” reporterio Jack Spivako, i Vagonų Tarnautojų Brplįjąs 
kaimų: Mbckoniu Gineiko- kuris pirmas užtiko tos klastos prezidentas, įrodytas grafteris, 
nių, Bunciskių ir 
pačiu ruožu.

vienijimo centro, i 
policiją ir ant SLA. kuopos 
susirinkimo Newark, N. J. 
Įvairiose kitose vietose jie 
taipo pat žiūri į policiją, 
kaip į savo šaikos išgany
mą.

Amerikon Atvažiavo Mirė Drg. J. K. Dečkus, 
156 Mėty Turkas ‘Laisves'Bendradarbis

-------- I (Telegrama)
PROVIDENCE, R. L — ST. LOUĮS, Mo.— Mirė 

Zaro Agha skaitomas ii- j. k. Dečkus. Bus palaido- 
giausiai išgyvenusiu žmogų- tas šį pirmadienį (liepos 
mi. Sakoma, jis turįs met- diena). I 
rikus, rodančius, jog jis esąs 
156 metų. Iš čion jis iš
važiavo New Yorkan, kur 
įvairios daktarų draugijos 
mano jį tyrinėti ir surasti, 
kaip jis galėjo iki tokio am
žiaus išgyventi.

Zaro Agha nemoka skai
tyti nei rašyti tir kalba tik 
turkų ir kurdų kalbomis. 
Jis sakosi kariavęs prieš 
Napoleoną garsiajam mūšyj 
ties Acre ir prieš rusus 
Kryme. Jis pergyveno 11 

Dabar gyvena su

Drg. J. K. Dečkus buvo 
gausingas ^Laisvės” , ben
dradarbis.- Kelis paskuti
nius metus ‘ ligindamasis 
Koch džiovininkų ligoninė
je, jis nuolat Rašinėjo mūsų 
dienraščiui įdomius, popu
liarius straipsnius mokslinio 
ir politinio pobūdžio. Ligo
nis darė gedą sveikiems, ga
lintiems plunksną vartot, 
bet savo raštais beveik ne- 
prisidedantiems prie laik-‘ 
raščio paįvairinimo.,

Drg. Dečkus iki pat savo
dar gyvena, kuri yra jau- | mirties atydžiai sekė revo- 
niausia.. Ji gimė, kuomet i bucinį darbininkų judėjimą, 
Zaro buvo 90 metų amžiaus, drąsindamas sveikuosius

Senis visiškai negeria jo
kių alkoholinių gėrimų 
nevalgo mėsos.

195 Užmušti prie Darbo 
Per Mėnesį N. Y. Valstijoj

ALBANY, N. Y.— Birže
lio mėnesį New Yorko vals- 
'tiįoj žuvo 195 darbininkai' 
laike darbo, tame skaičiuje! 
54 namų statė jai ir 46 fabri
kų darbininkai. Kaičia sam
dytojų, kad neįtaiso apsau- 

igos priemonių. . „

Be Darbo 313,500 
Statybos Darbininką

Į NEW YORK.—Iš 850,000 
statybos darbininkų, pri
klausančių Amerikos Darbo 
Federacijai, šiuo laiku ran
dasi be darbo 313,500, kaip 
kad apskaitliuoja vienas 
newyorkinis mortgidžių 
bankas.

SO. ELIZABETH, N. J.— 
Šeštadienio naktį, 10.45 vai. 
trys vyrai norėjo perva-1 
.žinot automobiliu skersai 
gelžkelį, kuriuomi vaikščio
ja Penn. Railroad kompani- 
nijos greitieji traukiniai 
tarp New Yorko įr Philą- 
delphijos. Užvąžiavus ant 
bėgių, pasirodė ir traukinys 
atbėgant visu smarkumu. 
Automobilio kėravotojas su
simaišė ir sustabdė. i^žiną. 
Visi trys spėjo iššokt iš au
tomobilio, o traukinys, už-, 
bėgęs ant automobilio, nu
šoko nuo bėgių. Lokomoty
vas ir du vagonai nusirito 
nuo kranto klonin. Vienas 
asmuo užmuštas ir virš 100 
sužeista. 48 sužeistuosius 
nugabenta ligoninėsna.

NEW YORK.—John Lewis, 
kompaničnos niainierių unijos 
prezidentas, padarė su kietos 
anglies kasyklų savininkais su
tartį ant pusšeštų metų. Su
tartis palies 150,000 mainierių.

Detroit, Mich.— Per pir
muosius 6 mėnesiui šiemet 
pagaminta 1,000,000 mažiau 
automobilių, nekaip tuo pa
čiu laiku pernai.

NEW YORK.— Fishės kon- jai dalyvauti rinkimuose seha- 
gresinė komunistų “tyrinėjimo” 
komisija šeštadienį jautėsi pri
versta žadėt, kad šiandie, ant
radienį, leis “pasiteisinti” žmo
nėms iš Amtorgo, Sovietų pre
kybos organizacijos. Prieš Am- 
torgą, kaip žinoma, buvo su- 
klastuoti dokumentai; tuose pa
dirbtuose falšyvuose popieriuo- šaukė žinia, jog sėdintiems ka
sė plepama, būk Sovietų vai- Įėjime draugams Fosteriui, Di
džia per Amtorgą duodanti pi-| norui ir Amteriui buvo oficia- 

, nigus Amerikos komunistams, liai pranešta, kad juos Komu? 
streikams, demonstracijoms ir nistų Partijos valstijinis suva- 
tt.' j žiavimas nominavo kaipo kan-

Tyrinėjimo komisija nematė, didatus į įvairias vietas šio .ęp- 

newyorkinio laikraštuko “Gra-: Randolph, negras Miegamųjų 
reporterio Jack Spivako, ' Vagonų Tarnautojų Br.olijqs

’ kitu tuo Pėdsakus ir surado spaustuvė-1 parsidavęs buržuazijai, pliauš- 
Taipgi labai spausdintos tariamų ___

sunaikino dvarponio Hopa- tų blankos. Todėl “tyrinėjimo 
no rugius ir kviečius. Ho
nan as 1 
dvareliu prie Užuguosčio,! 
tai yra buvusių dvarponių 
Andriukevičio ir Jazdaus- 
ko. Po išmušimui jis dides
nę nusę rugių ir kviečių 
nukirto dalgėmis ir pavertė 
į pašarą. Minėti kaimai ir
gi neturės duonos.

Kurie turi pardavimui pe
reitų metų rugiu, tai tikisi, 
kad dabar rugiu ir kitų 
grūdų kaina pakils ir .gales 
parduot. Iki šiol pas mus 
buvo labai pigūs grūdai; 
taipgi bulvės buvo 10 litu 
centneris (asminka). Bet 
kas reikia pirkt iš krautu
vės, tai nei kiek neatpigo: 
visokio tavoro kaina ta pati, 
kai praeitais sunkiais me
tais. Smulkieji ūkininkai 
kasmet rvis brenda į dides
nes skolas.

Ant. šol—skas.

anksto mesti nuožiūrą ant. Spi
vako. liudijimo; sako, jis “bu
vęs papirktas.”

Pereitą šeštadienį tapo išduo
ta 20 teismiškų pašaukimų, sto
ti į komisijos tyrinėjimus na
riams Amerikos Negrų Darbi
ninkų Kongreso. Tuo pančiu lai
ku “tyrinėtojai” nusprendė at
silankyti į komunistų vasarines 
“kempes”, kur jaunuoliai ir ki
ti darbininkai praleidžia vieną 
kitą savaitę vasaros metu; kur, 
apart poilsio ir fizinės mankš
tos bei pasilinksminimų, yra 
taipo pat varomas komunistinio^ 
švietimo darbas. Tai vyriausia 
Nitgedaiget kempė, ties Beacon, 
N. Y., ir Unity Camp, ties 
Wingfield.

šeštadienį į liudininkus prieš 
komunistus buvo pašauktas ir 
negras A.
prezidentas Miegamųjų Vagonų 
Tarnautojų Brolijos, 
negras, pamokslininkas

Dr. Browno Padarytas C- 
Nesmagumas ' •

“Tyrinėjimo” komisijai par 
darė pusėtinai nesmagumo dak
taras Brown. Jo supratimu;/ ♦- 
komunistai patys savaime iš- / 
nyktų, jeigu policija jų taip ne-, 
persekiotų. Į tokį jo pareiški-į. 
mą komisija tuojaus pašoko ant' 
kojų—užginčyt, kad nebuvę jo-- 
kių persekiojimų. TuomeC 
Brown pradėjo riurodinėti pa-^; 
vyzdžius, kur paprastuose’ kai* 
riųjų darbininkų mitinguose at
virame ore policija ne tiktai be 
reikalo skaldė susirinkusiems 
galvas, bet ir nužudė du darbi* * 
ninkus. Komisija# bijodama, /;\ j 
kad Dr. Brown daugiau ko ne-’ 
pasakytų apie “demokratiškos” 
policijos kruvinus darbus, grei- ? į 
tai sustabdė jo kalbą, nereika
laudama daugiau jo Jiūdijimų.

Gelžkelią ir Bušą Streike 
Airijoj Šaudo Skebus

DUBLIN, Airija.— Tebe- 
streikuoja 600 gelžkelio dar
bininkų, kurie streikan išė
jo pereitą penktadienį iš 
simpatijos busų vežėjams, 
kurie jau devinta savaitė 
kovoja už unijos pripažini
mą. Liepos 20 d. buvo šau
dymų į streiklaužius bosų 
šoferius. Kaip busų vežė
jų, taip gelžkeliečių streikas 
plečiasi ir kituose miestuo
se.

“SocialistąsĮ Nušovė
Tautininką Meksikoj

JUAREZ, Meksikoj, Jaike 
“socialistų” susidūrimo su 
“tautiniais revoliucionie
riais”, per rinkimus, tapo 
nušautas Juan' Saldivar. 
Žmogžudystė primetama 
vienam “socialistų” vadui.

Be to, penki kiti asmenys 
peiliais subadyti. '

persekiotojams.
Vagies Bessedowskio 

“Liudijimai”
“Liudijo’,’ ir pats policijos 

inspektorius- Lyons: perskaitė 
vertimą melagingo sti;aipšnio iš 
vieno Francijos laikrdščid. Tą 
straipsnį parašė Juras įBesse- 
dowskis, buvęs Sovietą atstovy
bės paryš Paryžiuje. Kada So
vietų vyriausybė pavarė iš tar
nybos Bęssedowskį, kaipo vagį, 
tuomet jis ir pradėjo pliaupti 
visokius išmislus Francūzų laik
raščiuose/prieš Sovietų , Sąjun
gą. Be kitų nesąmonių, tas 
grafteris išpūtė muilo burbulą 
ir apie tai, būk Sovietai užlai
ką savo slaptus policinius agen
tus New Yorke ir būk sovietinė 
prekybos įstaiga Amtorgas 
Amerikoj didelėmis sumomis pi
nigų šelpia komunistinį judėji
mą Jungtinėse Valstijose.
Neleist Komunistams Daly- 

vaut Rinkimuose
“Tyrinėjimo” komisijos pir

mininkas Fishė, be kitko, pasta
tė klausimą policijos inspekto
riui Lyonsui: ąr, jo supratimu, 
galima leisti Kortiūnistų Parti-

Anglies. Kasyklų Bosą
WASHINGTON.—^-Kad ' 

iš keblios padėties, 
randasi. minkštųjų 
baronai, p. Davis

Department© sekre- * 
mano ša/Jkti konfe-

išėjus 
kurioj 
anglių 
Darbo 
torius 
renciją-sudaryijRn planų su
tvarkymui tos industrijos. 
.P. Davis pripažino, jog šios 
industrijos darbininkai kęn- 
čia didelį vargą delei to, jog 
šioj industrijoj yrą 
produkcija. IJarbų. *nėra, 
mainieriai badauja, o viena
tinė gyduolė pas kapitalis
tus, tai konferencija su ang
lies baronais. -7$

Topeka, Kansas.— Kadąn- * ® 
gi kviečių kainos tokios pi- 
gios, jog neapsinlokejo par- 
du6t, tai farmeriai jai^ še- 
rė gyvulius. Bet dabar už- | 
ėjo baisios kaitros, kurios 
naikina kukuruzus ir kitus 
javus laukuose. Todėl pra- f1“ 
dedama kviečiai
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Sovietų Sąjungoj PASTABOS Politinis Ra|iortas Sovietu Sąjungos Kom. DARBINI
iš

f ‘Pateisinimas” Ateivių Registracijai

.vatą del teatro lankymo va-

I

žangieji turi viltį gauti dalį

s

kad

APŽVALGA

GARDNER, MASS.

veikti

t

I
I
2 ¥

Susivienijime, žinoma, teis
mas spręs tuos dalykus. Pa
žangieji įsitikinę, kad jie tu
ri užtektinai įrodymų, kad 
laimėti bylą. Bet tai dar

darbo darbininkams, iie vaka- 
cijos rūpi. Jie be abejonės, 
išvažinėjo į didmiesčius duo
nos j ieškoti!

įsivaizdina. Girdi, 
New Yorke šiemet į 
padėta $18,000,000 
negu pernai. . .

j LAISVE, LITHUANIAN DAILY 
! Published by LAISVĖ, INC.

Every day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

vienadienius poilsio namus 
Serebrianyj B or ir Sokolni- 
kuose. “

sa- 
inteligen- 

“Lie-

Didejantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 
Sąjungos Užsienio Politine Padėtis

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 1930)

at. 
C 
3
d-

flu • M.

O

82.4
100.0 .
123.5

pusgalvis Thomas 
iš Evansville, Ind., 
teisman savo bičiu- 
gyvena tik skersaiŠmeižtų Šmeižtus fašistai, filozofuoja, kad pa- 

politikieriai 1 turto, "bet tai esą tuščia vil-

IM HI,.,.. , .......... ..

d

nereiškia, kad jie gali pil
niausia tikėti, kad teismas 
padarys .prielankų nuo
sprendį pažangiųjų naudai. 
Mes žinome, kaip su teis
mais yra ir už tai SLA pa
žangieji nemano, kad reikia, 
didžiausią viltį . dėti ant 
teismų, nors teismiškai pri
sieina kovoti prieš reakcio
nierius. Pažangieji žino, 
kad svarbiausia reikia vesti 
organizacinę kovą.

Toliaus socialfašistų “Nau
jienos” gąsdina pažangiuo
sius SLA narius sekamai: ,

» i ' I

Į Juk bolševikų ; 
naujam “Susivienijimui

Vienos Dienos
Poilsio. Namai

Maskvos profsąjungos 
kasdien išduoda apie 2 tūks
tančius vienadienių “putidy-1 .

kongresinė Fishės “tyrinėjimo” komisija yra atkreipta ne 
vien prieš komunistus ir vadinamus raudonuosius. “Tyrinėto
jai1’ ruošia dirvą naujiems įstatymams su speciale policija prieš 
streikierius (ir. šiaip kovojančius darbininkus apskritai, ypač 
prieš ateivius, nors jie ir pradeda nuo komunistų.

Jungtinių Valstijų kongresui jau senai ir pakartotinai buvo 
duedami sumanymai suregistruoti visus nepiliečius ateivius, nu
traukt jų pirštų antspaudus ir sukataloguot, kaip (kokius kri
minalistus, kas reikštų įvest aršiau negu carišką pasportinę sis- 
terįą šiojd sMyjk’ . O kadangi žmogui hera ahi kaktos užrašyta, 
artjis pilietis ar ne, tai sekamas žingsnis būtų įvedimas paspor- 
tų fir tikriesiems amerikonams.

į>et Amerikos įstatymų leidėjai vis dar nedrįso tatai padaryti. 
Vi^na, tai Įbūv<> iškilęs smąrkus masinis pasipriešinimas tiems 
registracijos sumanymams. Keli metai atgal Washingtone įvy
kusiame ateivių teisių gynimo suvažiavime dalyvavo atstovai 
nuO virš miliono darbininkiškų organizacijų, kur buvo atstovau- 
jartios ir tūlos Amerikos Darbo Federacijos unijos su šimtais 
tūkstančių narių. Antra, tai buržuazijos politikieriai vis dar 
nesurado tinkamo pasiteisinimo delei registracijos ir pasportų 
įvedimo. Trečia, Amerikos kapitalizmas tuokart dar nekentėjo 
tokio sunkaus krizio, kaip šiuo laiku.

i)abar gi krizis verčia darbininkus prie smarkesnio ir plates- 
nio. judėjimo, kuriam vadovauja komunistai, ypač milionuose 
bedarbių. Be to, ir dirva liko geriau prirengta prieš kovojan
čiu^ darbininkus. Amerikos Darbo Federacija paskutiniais ke
lia^ metais susiriesdama darbavosi, skleidė i 
prieš raudonuosius; “socialistai” neatsiliko nuo Darbo Federa
cijos tame juodašimtiškame darbe. O fašistiniai 
taipo pat dirbo viršlaikius, ruošdami “pateisinimus” delei naujų 
griežtų įstatymų prieš darbininkus, kurie neparodo reikiamo 
sarpdytojams nuolaidumo. Pagaliaus, New Yorko policijos ko- 
misjopięrius Whalenas, išvien su vadais Amerikos Darbo Fe
deracijos, kapitalistinės Piliečių Federacijos ir caristais, suklas- 
tuoja “dokumentus”, būk tai įrodančius, kad Sovietų Sąjunga 
per-s^vo' Amtorgą' Amęrikoj finansuojanti komunistinį, revoliu
cinį aąrlnninkų judėjimą Jungtinėse Valstijose. Nors pats im
perialistinis New Yorko “Times” ir įvąįrūs kitį “gilesni” impe
rialistų (organai iš pradžios buvo pastebėję, kad klasta perdaug v .
“grūbijūniška”; tačiaus, Washingtono kongresinei “tyrinėjimų” J užtiki Uiti naiiaiHS tą 
koiMsijai' minimi falšyvi “dokumentai” yra grynas pinigas; kai- 'P^Čią pašelpą ir apsaugą; 
po Tiagrįndas įstatymams delei ateivių darbininkų' registravimo Jie S^^tų užtikrinti, kad 
ir (tbpdftaVlmo, ir delei pasmarkinto smurto prieš visus darbo naciams nereikės mokėti di- 
žmtf&ęs apskritai.

Taigi laikas užmiršti apie beri t kokius “padorumus 
taliątinės valdžios pusės. F 
šių kovą visoj jos nuogybėj. ] 
žinoti, su kuom turįs reikalo, be prisigaudinėjimo jokiomis “de
mokratijomis.”

Artimiausias masinis, visa-amerikinis darbininkų žygis, prieš 
tokius buržuazijos valdžios suokalbius—tai šimtų tūkstančių ir 
milionų demonstracijos Pirmojoj Rugpjūčio, Tarptautinėj Prieš- 
Imf>erialistinėj Dienoj, prieš fašistėjančią kapitalistinę reak
ciją, už ateivių ir visų kitų darbininkų ir bedarbių reikalus, 
priėš ruošiamą pasaulinį karą ir už apgynimą Sovietų Sąjungos.

kų” į poilsio ' miestelį ,prie 
Kultūros ir Poilsio Parko. 
Miestelis organizuotas dar
bininkams aptąrnauti poil
sio dienomis.' / “Putiovkos” 
vertę—1 r. 50 k. Besiilsin
tieji, būdami kultūros ir po
ilsio parke nuo 9 ..4aL ryto 

i, gauna

Ponui Gegužiui parvažiavus
Seimo, tūli S.L.A. 211-tos 

kuopos nariai apspito jį su 
įvairiais klausimais. Vienas iš 
daugelio, klausimų buvo:

—Kodėl į mandatų patikri
nimo komisiją neįsileidote 
vieno iš pažangiųjų delegato, 
kaip ten buvo reikalauta?

—Todėl, kad S.L.A. yra be- 
partyviską organizacija—atsa
kė Gegužis ir pridūrė.—Įsileis
ti vieną, tai reikštų pripažinti 
partijas, o tas būtų kaip tik 
prieš konstituciją.

—Aha! Dabar tai žinosime 
—sako klausėjas,—kad S.L.A. 
yra /“bepartyviskas,” geriau

Juk 
taip p. Geguži, ar ne?

fimui’^fwii? iki 10 Vai. vakaro
giai ir čarteris galės būt gau- (.pusryčius, pietus, vakarinę yra Z bepartyviskas, 
tas. Tačiaus, kad ir čarteris' arbatą, teisę važinėtis laive- sakant, vienpartyviskas. 
butų gauta?, _ tai to negana, ]iu. ’naudotią ' fizkultūros 
£ad organizacija galėtų gyvuo- aikštelėmis, O taip patjeilg- 
Viltis“ !sZdSLA° faltt vatą del teatro lankymo va- 
yra nieku neparemta. Už kai kai e.
jiems SLA. pinigai bus dali-! / Be to, Maskvos sveikatos 
narni? ( . ijr soęialio apdraudimo sky-
Dar tolševikai nesumąnčlriai drgatiizaVo ]nemokamus 

jokio Susivienijimo, o so
cialfašistai rėkia, kad “var
giai ir čarterį galės gauti.” 
Jeigu bus steigiamas nau
jas Susivienijimas, tai bus 
gautas ir naujas čarteris. 
O kas liečia iždą, tai nėra 
jokios baimės. Dar gali bū
ti taip, kad pažangieji gali 
gauti visą SLA iždą. Social-

Mahanoy City, Pa., populia
cija vėl sumažėjo. 1920 m. 
mieste .gyventojų, su lyg cenzo, 
buvo 15,599. Gi 1930 m. jau 
tik—14,801 ypąta. Reiškia, 
798 žmonėmis miestę mažiau 
gyventojų. Bet kur jie dingo? 
Gal kaipo “prosperity” laikais, 
anot p. Hoover, išvažiavo ant* 

Putiovkos” į šiuos vakacijų? Ne, brangūs skai- 
naiūus duodamos tais < pa- tytojąi^ jiems ^kaipo sunkaus 
čiais pagrindais/' kaip ir 
“putiovkos” į dviejų savai
čių poilsio namus.

t < < . ■ ’ į » i
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Partijos Centralinio Komiteto Partijos 
Šešioliktam Kongresui

Rašo DR
371 Lake St., New<

tis. Ne, jie turi viltį gauti 
visą turtą. Bet jeigu jie ne
gautų nė cento iš fašistų ir 
socialfašistų kontroliuojamo 
iždo, tai jūs, reakcionieriai, 
nemanykite, kad.jie negalė
tų sudaryti naujos organi
zacijos. Jie galėtų sudaryti 
tvirtą Susivienijimą. Jie

2,000 “Udainikų” 
Važiuoja i Ekskursiją

Maskvos srities profsą
jungų sovietas siunčia į 
ekskursiją po Krymą, Kau
kazą ir Volgą apie 2 tūks
tančiu darbininkų — “udar- 
nikų,” kuriuos fabrikų susi
rinkimai premiravo už gerą 
darbą. Pirmoji ekskursam 
tų partija išvažiavo į Vol-Į 
gą. “Ųdarnikų” .ekskursi
jos pritaikytos j eilines ato
stogas1 ir bus atliekamos per 
birželio, liepos ir rugpjūčio 
mėnesius. Viso bus pasiųs
ta apie 80 ekskursantų gru-1

Tūlas
Connolly 
apskundė 
lį, kuris 
gatvę, už tai, kam pastarasis,
su smuiko pagelba, vilioja jo 
pačią. Jis teisme tvirtino, kad 
p. Oakley “smuiką kalba.” P. 
teisėjas, prijausdamas Connol
ly, įsakė p. Oakley griežti* ki- 

! tu tonu.
; Tik ir navatnąs tas svietas!

desnių duoklių, negu kad jie 
iš kapi- moka dabar. Bet ar tuo- 

Dalykas eina apie griežtėjančią kla- jaus darys jie žingsnį orga- 
Kiekvienas darbininkas privalo nizavimui naujo Susivieniji- 

• mo, tai jų dalykas. Tik mes 
sakome, kad jie tą gali leng- 

5 vai padaryti.

Ta gan vogio Įmonių 
Praplėtimas

Pradėta įmonės “Krasnyj 
Kotiolščik” rekonstrukcija. 
Po rekonstrukcijos s įmonė 
išdirbs vietoj 100 tūkstan
čių kv. metrų katilų 200 
tūkstančių kv. m. Rekons
trukcija kainuos 16 milionų 
rublių. Po jos “Krasnyj 
Kotiolščik” taps stambiau
sia katilų įmonė SSRS.

Suvargęs bedąrbis Chester 
Taylor, 35 metų amžiaus, iš 
Bridgeport, Conh., pasisiūlo 
pfer laikraščius save parsiduo
ti mokslinčiams delei eksperi
mentinio tyrinėjimo trachomos 
ir kad už gautus pinigus pa
gelbėjus kiek, savo pąčiai.

i Tai vienatinis dąrbininko 
žmogaus turtas, kurį jis gali 
parduoti—savo muskulus arba 
ir gyvastį.

» ' (Tąsa)
: ' ’Į

3. Dabartinis - pasaulinis krizis vystosi' nelygiai, ne
paisant jo abelno charakterio, ir suima šią ar tą šalį 
skirtingu laiku ir įvairiais, laipsniais. Pramoninis krizis 
prasidėjo Lenkijoj, Rumunijoj, Balkanuose. Čia jis iš
sivystė bėgy pereitų metų. Gale 1928 metų aiškūs ženk
lai prasidėjusio agrarinio krizio buvo1 pastebėta Kana
doj, Jungtinėse Valstijose, Argentinos Respublikoj, Bra
zilijoj, Australijoj. Laike šio viso periodo Amerikos 
Jungtinių ,Valstįjų pramone, slūgd !zemyn. Apie Vidurį 
1929 mętų pramoninė gamyba Jungtinėse Valstijose pa
siekė veik rekordinio, augštųmo laipbhį- ' Tik apie antrą 
pusę 1929 metų pradėta jausti atmaina, smarkiai besi
vystanti į aštrų pramoninį krizį, nustumiantį Jungtines 
Valstijas atgal į 1927 metų stovį. Tatai tuojaus pasekė 
pramoninis krizis Kanadoj ir Japonijoj. Paskui sekė 
bankrotai ir* krizis Chinijoj ir .boloninėse šalyse, kur 
krizis buvo padidintas nupuolimu-sidabro kainos, ir per
viršio gamybos krizis artimai surištas su sunaikinimu 
valstiečių ūkių, kuris apsireiškė iš priežasties feudalinio 
išnaudojimo ir nepakeliamų mokesčių. Kas liečia Vaka
rų Europą, krizis nebuvo jaučiamas iki šių metų pra
džios, ir tuomet ne lygiu,- intensyvumu visur. Laike to 
periodo Franci jo j net tęsėsi pramoninės gamybos kili
mas.

Aš manau, kad nėra reikalo imtis statistikų parody
mui, kad dabar yra krizis. Nei vienas neginčina šian
dien, kad krizio nėra. Todėl aš apsiribosiu paminėti 
mažą, bdt reikšmingą skaitlinių lentelę, kurią atspausdi
no Vokietijos “Institutas del Ekonominių Krypčių Ty
rinėjimo.” Ta lentelė parodo išvystymą kasyklų, ir svar
biausiųjų šakų didžiųjų manufaktūros pramonių, Jung
tinėse Valstijose, Didžiojoj Britanijoj, Vokietijoj, Fran- 
cijoj, Lenkijoj ir Sovietų Sąjungoj, pradedant 1927 me
tais, imant 1928 metų gamybos stovį

Ši yra lentelė: •. . •
100;

w
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Sodalfašistai Rėkja, kad Pa- i Ar pažangieji SLA nariai, 
! po vadovybe legaliskai is- 
rinktos pildomosios tarybos 
Meldažio svetainėj laikyta
me seime, tuojaus darys 
žingsnį organizavimui nau
jo'Susivienijimo, mes dar 
nežinome. Gal būt, kad pa
žangiesiems ir nebus kitos 
išeities, kaip tik sudaryt 
naują Susivienijimą, ir tuo! 
būdu užduoti smūgį fašis-l 
tams ir socialfašistams. Juk 
socialfašistai įr fašistai Chi
cago j pradėjo skaldyti Su
sivienijimą. 'Jie dabar tokį 
pat darbą' varo kuopose. 
Kur tik pažangiųjų valdo
mos kuopos, visur jie bando 
jas suskaldyti; ‘Taigi, skal
dytojai yra ne kas kitas, 
kaip tik/fašistai ir socialfa
šistai. Aišku,“ kad pažan
gieji ves bylą, kad atimti iš 
fašistinių uzurpatorių SLA 
turtą. Tai bus teismiškas 
žingsnis. Bet teismas ne
bus pažangiųjų SLA narių 
vienatinė viltis supliekti re
akcionierius. Jie turi užtek
tinai faktų įrodymui, kodėl

* žangieji Steigs Naują
♦ _ Susivienijimą

Socialfaėistų “Naujienos”' 
Noi 169 per visą puslapį pa- 
dėjjį) isterišką antgalvį “Ko- 
muiiištai 'Steigs 'Raudoną 
Susjvienijimą’ ” ir paskui 
“žibioj” baugina SLA na
riui visokiąįs'. baubais.

Socialfašistam ir fašistam 
dai4>si baisu, kad pažangie- 
ji įąąriMr kurią delega- i 
tusf reakcionieriai policijos 
bucęžėrms dšmušė iš Lietuvių 
Auditorijos, bijodami įsi- 
leisti *vierrą žmogų į manda
tų kogiišiją, nesuorganizuo
tų bauj.o Susivienijimo, ku
riui jie užduotų smūgį fa- 
šistaifis Įr socialfašistams.

lias-socialiašistų lapas sa-

Taigi jie dabar yra pasiry
žę ^iti žut-but. Jie skels “pro
gresyvių” kontroliuojamas 
kudpas nuo Susivienijimo, 

į tas. kuopas “progre
syvus” narius iš kitų kuopų Gegužis ir kompanija nega- 
ir prganizuos naujas “progre-jį anį toliaus viešpatauti 
m&as” kuopas. Paskui ban- 
dyn iš tų kuopų sulipdyti “pro- 
gręsyvį ^u^iyiejnijimą”, pasta
tę iį po Bacevičia.us-Petronio- 
JosįeviČiutes “valdžįa”, Lšrink- 
ta Mekkižio svetainėje.

Lietuvos Buržuaziniai 
“Inteligentai”

Ęašistinė Lietuva net 
vo buržuaziniais
tais negali pasigirti, 
tuvos Žinios” No. 141 rašo:

Provincijoj “svarbiausiais’ ’ 
inteligentais laikomi mokyto
jai ir įvairių kitų įstaigų val
dininkai, o šiaip inteligentais, 
visi, kurie turi naują dviratį, 
lazdą, portfelį ir kurie lošia 
proferansą, žmogus nelošiąs 
proferanso, į inteligentų drau
giją nepatenka. Toks nepagei
daujamas.

Dauguma provincijos inteli
gentų visą savo liuoslaikį pra- 

I leidžia belošdami proferansą, 
' begirtuokliaudami ir pas pane

les besivalkiodami, o apie bet 
kokį kultūrinį vęikmą, nebe
tenka kada ir pagalvoti—laiko 

nėra. z .
; Dauguma inteligentų pa-i 

skepdę vien .savo asmeniškuos 
reikaluos ir dirba tik tokį dar
bą, kuris jiems gerą pelną duo
da. ,

O kas liečia kaimiečius, 
tai

Mūsų inteligentai santykiuo
se su kaimiečiais elgiasi be ga
lo “poniškai” ir esti pasipūtę, 
kaip tetervinai. Jie del savo 
didelio poniškumo ir onaro ne 
tik sp kaimiečiais, bet daugu- 

‘ moję ir tarp .savęs nesugyve-* 
na. Inteligentų onaras varžo
si tarp savęs, kaip samagonkė 
ir valstybinė ahtx gaspadoria’us 
stąlo, kuriai pirma vieta pri- 
kįauso...
Ir toliaus “Lietuvos Ži

nios” dejuoja:
ilųteligentų santykiai su kai

miečiais, su taisy su kuriais jie

Lenino Raštai
Baltarusių Kalba

SSRS Narkonfinas asig
navo Baltarusijos valstybi
nei leidyklai dotaciją (pini
gų sumą) Lenino raštų pa
pigintam rinkiniui išleisti 
baltarusių kalba. Narkon
finas stato sąlygą, kad šio 
leidimo planas būtų' j sude
rintas su Lenino institutu.

Nauja Konservų Dirbtuve
Stotyj Akunčy baigiama 

statyti didele konservų dirb
tuvėm Skardinių ir vaisių 
skyriai jau veikia. ! Daržo
vių skyrius pradės 
šiomis dienomis.; •

visuomet turi gyventi, yra blo
giausi. . .

Segiau kaimiečiai į lietuvius 
inteligentus žiūrėjo kaipo į sa
vo draugus ir patarėjus, o da- 

■ bar žiūri kaipo į išnaudotojus, 
kuriems visi kaimiečių vargai, 
visi rūpesčiai yra .svetimi. Da
bar “inteligento” žędis, kai
miečiu lūpose pavirto keiks
mažodžiu.

L f ’ *

Jeigu jau pas valstiečius 
žodis “inteligentas” yra 
keiksmažodžiu, ? .tai galima 
suprasti^ kokis supuvimas 
viešpatauja tarp Lietuvos 
buržuazinės inteligentijos. 
Fašistinė Lietuva šiandien 
nieku geru negali, pasirody
ti. ‘ "

Harry Cohn, kelių didelių 
departmentinių krautuvių gal
va, (New Yorke, tvirtina, kad 
šalyje nesą taip blogai, kaip 
tūli sau 
vien £ik 
bankus 
daugiau,

Bet klausimas, kas juos pa
dėjo? Gal darbininkai? Nie
ko panašaus! Tuos milionus 
dolerių sukrovė ir d J krauna 
tik tie, kurie iš darbo žmonių 
triūso gyvena, kaip ve: dva- 
siškija, fabrikantai ir visokios 
rūšies spekuliantai.

Triksas.
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Baisi Nelaimė Patiko Bronis
lovą Čegatauską

..Liepos 13 d. patiko baisi ne
laimė Bronislovą Čegatauską. 
Ji-s sumanė orlaiviu pasivaži
nėti. Kuomet orlaivis leidosi, 
tąi dūrė nosia į žemę ir taip 

i sunkiai sužeidė Čegatauską* ir 
čįąr vieną pasažierių, kad nu- 
vežus' ligoninėn,' liepos 15 d. 
lulmire. > Jo sankeleivis dar 
kįdvoja su mirčia. , Orlaivio, 
valdytojas lengvai sužeistas.

Čegatauskas buvo laisvų pa
žiūrų ' žmogus ir “Laisvės” 
skaitytojas. Turėjo 37 metus 
amžiaus. Paliko tris brolius 
ir keturias seseris; du broliai. 
Amerikoj, o kiti visi Lietuvoj. 
Norėdami platesnių žinių gau
ti, galite rašyti sekamai.: Bo
leslaw ’ Czehatowski, 12 Cyros 
St., Wakefield, Mass.

Nors velionis buvo laisvas ir 
su laisvaisiais draugavo, vie
nok, esant giminėms karštiems 
katalikams tapo palaidotas su 
bažnytinėmis ceremonijomis.

Tūrių pažymėti ir tą, kuo
met velionis buvo pašarvotas, 
tai labai daug laisvų žmonių 
buvo atęję lavoną atlankyti. 
Ir kurie tik nekalbėjo poterių, 
tai davatkos, kaip kokios laur 
kinės kątėą, kniaukė visokiais, 
.balsais* m, Tok^ jų pąsielgimas 
labai bjaurus. Koresp.

1927
1928 . 
1929 
1930 I Bentainis 155.5

Ką ta lentele parodo? j ,
Apart visko ji parodo, kad Jungtinės Valstijos, Vokie

tija ir Lenkija randasi labai aštriame pramoninės gamy
bos ekonominiame krizy; kad gamybos stovisJ. Valst., po .

į 

pakilimo pirmam pusmety 1929 metų, nupuolė ant 10.8 
nuošimčių per pirnją bertainį 1930 metų, palyginus su
1929 metais, ir sugrįžo prie stovio 1927 metų. Vokietijoj 
gamybos stovis, po trijų metų stagnacijos, nupuolė ant 8.4 
nuošimčių, palyginus su pirmesniais metais, atstumiant 
gamybą į stovį 6.7 nuošimčių mažesnį, negu 1927 metais. 
Lenkijoj gamybos stovis, po pereitų metų krizio, nupuolė 
15.2 nuošimčių, palyginus su metai laiko atgal, if iki 3.9( 
nuošimčių žemiau stovio 1927 metų.

Lentelė toliaus parodo, kad Didžioji Britanija nepa
darė jokio progreso per tris metus, nepakilo virš 1927 
metų stovio ir kenčia nuo didelės ekonominės stagnaci
jos, pasiekusios čiukurą gamybos nupuolime 0.5 (pusę) 
nuošimčio pirmam bertainy 1930 metų, palyginus su pir
mesniais metais, tuo būdu įžengiaųt į pradinę krizio fa
zę. * / • ; ■

Trečia, ji leidžia mums suprasti, kad vien tik Franci- 
joj, iš didžiųjų kapitalistinių šalių, šioks toks' ^augimas 
stambiosios pramonės gali būt užrekorduotas, -gamybos 
stoviui pirmam <bertainy 1980 metų esant veik dvigubai • 
didesniam -už 1927 metų gamybos stovį, kuriuo* būdu t»a- 
didėjibio nuošimtis pakilo nuo 17.6 nuošimčių, 1928 nier . 
tais iki 23.5įi)uošimčių 1929 metų ir iki £2 nuošimčių per, 
pirmą bertąinį 1930 metų,, tuo, būdų parodant augamo li
niją kylant iš pietų į metus. ' , , '

Galima sakyti, kad jeigu yra to kis. stovis gale pirmojo 
bertainio šių metų, ar tai negalima daleisti, kad dalykai 
gali pasikeisti geron pusėn • antram bertainy. Bet davi-' 
niai \iį antrą .bertainį aiškiai sumuša bile tokį davedimą. 
Priešingai, jie parodo, kad sąlygos pablogės antram ber
tainy. Iš tų davinių mes matome atnaujintą kainų puo
limą New Yorko biržoj, naują bangą bankrutų Jungtinė
se Valstijose, nuolatinį puolimą gamybos, nukapojimą 
darbihinkų algų, padidėjimą bedarbės Jungtinėse Valsti
jose, Vokietijoj, Didžiojoj Britanijoj, Italijoj, Japonijoj, 
Pietų Amerikoj, Lenkijoj,; Čekoslovakijoj ir tt., ir mato
me stagnacijos pradžią tula.m skaičiuj Francijos pramo
nės. šakuotai yra ženklą^ besiartinančio' krizio dabarti- 
hėj'tazrpt’ąutibėj ’ekonominėj situacijoj, šiandien yra su
virs šeši milionai bedarbių Jungtinėse Valstijose, apie 
menki milionai Vokietijoj, suvirs du milionai Anglijoj, gi 
Italijoj, Pietų Amerikoj ir Japonijoj yra po milioną be
darbių, o Lenkijoj), čekėšlpyakijoj. ir Austrijoj”.po 500,000.

(Bus. daugiau) .

SKILVIO OPA
Drauge daktare, ar 

lėtum man ką patarti 
mano nesmagumus? 
čia daktaras pripažino 
aš turiu “ulcer of- the i 
ach.” Tai pasakė, ka( 
galiu valgyt kiaulienos, 
sienos, nė jokios riebios 
s^s ir iš daržovių — k( 
tų, kalifijorų, raugintų 

f vų bei agurkų, krienų, 1 
♦ tardos ir kitokių erzina 

dalykų.
Man skauda, kur krūl 

kaula$ pąsįbaigia. Kai 
valgau, tai neskauda. O 
nevalgau, tai taip kaip 
peiliu skustų ten. Vai 
aš tik iš pieniškų, kiauši 
lapų ir fruktų ir rupios c 
nos, ir ant nedėlios tėvai, 
biskį vištos. Malonė! 
man per “Laisvę” patart 
Atsakymas.

Jūsų laiškutis tranų 
bet sklandus, aiškus. Ju 
gydytojas pusėtinai ge 
patarė, ką valgyti ir ko 
valgyti. Galėčiau da ką < 
dėti, kokių smulkmenų.

Matai, drauge, su skit 
opa yra tokia istorija. Te 
skilvis perdaug syvų gar 
na, perdaug rūgščių. Žn 
gus tada nematinio netu 

' Kaip tik atbulai. Jam i 
duriai perdaug veiklūs, pe 
greit maistą sumala, suvii 
kiną. Ir, kai skilvyj y: 
kokio maisto, tai jaučia 
geriau. Kai skilvis tuščia 
tai jo syvai ėste ėda, griai 
žia ir jaudina žaizdelę, op 
Įtf, skilvio (bei laibosios ža 
nos pradžios) opą turiri 
geriau yra dažniau valgy 
kad ir ne po taip daug. Va 
gyt galima abelnai bile k< 
kas • neerzina, nedrėskij 
opos. Jums todėl gydytoja 
ir uždraudė vartoti aštrės 
nių prieskonių ir šiaip sun 
kesnio maisto, kurs papras 
tai iššaukia daug rūgšČil 
skilvyj.

Štai jums, drauge, keletą! 
punktų, kuriuos stengkitė! 
pildyti. Ir žinokite, kac 
skilvio opa galima gražiai 
išgydyt atatinkama dieta, b< 
operacijos. Seniau laba! 
dažnai darydavo operaciją, 
bet dabartinė mokslo pa
žanga ką kitą pamokė. Tai 
štai jums keletas abelnų 
taisyklių, kurios ne pro šalį 
pildyti bet kam, kurio vidu
riuose buvo, yra arba galėtų 
būti opų bei žaizdelių.

1. Kramtyk maistą ge
rai, smulkiai. Žiūrėk, kad 
dantys būtų sveiki arba 
bent gerai užlopyti, sutaisy
ti. Nesiskubink valgyt: ge
rai viską sukąsnok.

2. Nevartok aštrių, karš
tų, deginančių valgių bei, 
prievalgių, užudaralų, ape- j 
tito aštrintojų—muštardos,; 
krienų, pipirų, acto (tiksu-j 
so) ir specialiai sutaisytų i 
aštrių mišinių.

3. Geriau nevartok arba 
labai mažai -kada tevartok 
šviežios duonos, karštu blv-7 c v

nų, pyragaičių, ragaišių, 
tortų, “keiksų,” kukuruzo 
pyragaičių, saldainių, sira- 
po, šaltos grietinės (“ais- 
krymo”). Jei jau kada pa
sivėlintum sau tu uždraus
tų migdolų, tai pamažėl, po 
trupučiuką ir ne visų ant 
sykio.

4. Būtu geriau nevarto
ti ir žalių kukuruzų (“green 
corn”), i braškiu (“straw-i
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Rašo DR. J, J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake’ St., Newark, N, J. Tel., Humboldt 7964

LAISVE

CLEVELAND, OHIO

si nelygiai, ne
šimi ai’ tų šalį 

tamoninis krizis * 
)są. Čia jis iš- 
*tu'aiškūs ženk- 
iastebėta Kana- 
pspublikoj, Bra- 
riodo Amerikos 
n. Apie Vidurį 
p Valstijose pa- 
Tik apie antrą 

i smarkiai besi
ūlantį Jungtines 
tuojaus pasekė » 

j. Paskui sekė 
ėse šalyse, kur 
) kainos, ir per
su sunaikinimu 
isties feudalinio 
C as liečia Vaka- 
. šių metų pra
tisu r. Laike to 
s gamybos kili-

itistikų parody- 
neginčina šian- 

bosiu paminėti 
kurią atspausdi
nu Krypčių Ty- 
kasyklų, ir svar- 
)ramonių, Jung- 
’okietijoj, Fran- 
ledant 1927 me- 
0.

•.. •—>a •
C c

).! 86.6 88.5
.0 100.0 100.0
.8 109.1 99.8

h 1 113.1 81.6

Valstijos, Vokie- 
•amoninės gamy- 
įtovisJ. Valst., po 
nupuolė ant 10.8 
tų, palyginus su 
netų. Vokietijoj 
>s, nupuolė ant 8.4 
etais, atstumiant 
tegu 1927 metais, 
ų krizio, nupuolė 
) atgal, ir iki 3.9,

Britanija nepa- 
spakilo virš 1927 
lominės stagnaci- 
tolime 0.5 (pusę) 
palyginus su pir- 
>radinę krizio fa-

vien tik Franci
us toks 
’duotas, 
int veik 
, kuriuo 
ošimčių
32 nuošimčių per 
rodant augimo li-

a ugi m as 
gamybos 
dvigubai 
būdu pa- 
1928 me-

ovis gale pirmojo 
leisti, kad dalykai 
rtainy. Bet davi- 
ile tokį davedimą. 
logės antram ber- 
ujintą kainų puo- 
inkrutų Jungtinė- 
/bos, nukapojimą 
Jungtinėse Valsti- 
’.taliįoj, Japonijoj, 
o j i/ tt., ir mato- 
F r Anei jos pramo- 
io krizio dabarti- 

Šiandien yra su- 
Valstijose, apie 

iionai Anglijoj, gi 
ra po milioną be- 
strijojypo 500,000,

berries”) ir kitokių uogų ir
Drauge daktare, ar nega- Y.a^sj1iv.su grūdeliais arba 

lotum man ka patarti apie purkščia Plėve, senų, sume- 
mano nesmagumus? Mansparagų ar taip ko- 
___ ataras pripažino, kad^ siurkscn3 daržovių su 
aš turiu “ulcer of the stom- k'etėsnia1^.plpsais. 
ach.” Tai pasakė, kad ne- 

. galiu valgyt kiaulienos, ver
šienos, nė jokios riebios mč- 
fos ir iš daržovių — kopus--

SKILVIO OPA

5. Visiškai užginta alko
holis ir kitokie svaigalai, ta
boka, ar rūkyt ar kramtyt, 

__ ar šniaukšt (uostyt), kava, 
Auginu 1alyhrba-- .KasJu!-’i. op.ą af ka; 

;da pirmiau turėjo ją, tegul 
,vely tokių daiktų nevartoja 
(.visiškai, anei trupučio, nes 
Į tai pavojinga.
I 6. Maiste turėtų būti pa- 

į k'ankamai mineralinių drus- 
nev6a‘lgau,“tartaFp'kaip kas ir vitaminų, ypač B. irC. 
peiliu skustu ten. Valgau Pienas>. P1“0 . Produktai, 
aš tik iš pieniškų, kiaušinių, ypač grietine, sviestas, leng- 
lapu ir fruktų ir rupios duo-1 ve.s™ s.ur’s’ kiai’sinla1’
nos, ir ant nedėlios tevalgau j 
biskį vištos. Malonėkite 
man per “Laisvę” patarti.
Atsakymas.

Jūsų laiškutis • trumpas, spjauti, kad jos viduriu ne- 
bet sklandus, aiškus. Jums j raižytų ir opos nepykdytų, 
gydytojas pusėtinai gerai (bet syvai reikia nuryt.

| vų bei agurkų, krienų, muš
tardos ir kitokių erzinančių 
dalykų.

Man skauda, kur' krūtinės. 
kaulas pąsibaigia. Kai už- 
valgau, tai neskauda. O kąi

patarė, ką valgyti ir ko ne
valgyti. Galėčiau da ką da- 
dėti, kokių smulkmenų.

Matai, drauge, su skilvio 
opa yra tokia istorija. Toks 
skilvis perdaug syvų gami
na, perdaug rūgščių. Žmo
gus tada nematinio neturi. 
Kaip tik atbulai.

Pienas, pieno produktai,

; sūris, kiaušiniai, 
minkštesnės lapuotos daržo
vės ir vaisiai, šviežia mėsa. 
Jei kuri daržovė bei vaisius 
gerai nesusikramto, tai ru
pesnės nuosėdos reikia iš-

Draugas A. Bimba Apleidžia 
Clevelandą

25 d. liepos, 14101 Kinsman 
Rd., 8 vai. vakare, rengiamos 
didelės išleistuvės drg. A. 
Bimbai. Drg. A. Bimba ap
leidžia Clevelandą po 9 mėne
sių darbuotės šeštame Distrik- 
te. Visiįdraugai ir draugės 
su dideliu Vapgailestavimu su
tinka šią žinią. Visi šešto 
Distrikto K. P. nariai susirinks 
su buvusiu organizatorium at
sisveikinti, kaitų pasitikti nau
jąjį.

Visi “Laisvės,” “Vilnies” 
skaitytojai ir progresyvių or
ganizacijų nariai, atsilankyki
me išleisti drg. A. Bimbą, ku
ris, būdamas šešto Distrikto 
organizatorium, daug kuo pa
dėjo mūsų veikimui ir 
su lietuvišku fašizmu 
landė.

'binkite ir tuos, kurie “Laisvės” 
neskaito, kad jame dalyvautų. 

Nuvažiuoti į pikniko vietą 
labai lengva. Reikia važiuoti 
keliu No. 8 ir sustoti Stop 
29Va- Važiuojantieji iš Akro-

z7

kovai
Cleve-

Cleve-Subatoj, 26 d. liepos, 
landas turės progos pamatyti 
ir išgirsti prakalbą drg. Anna1 
Burlak, kuriai ir keturiems jos 
sand raugams gręsia mirties 
bausme Georgia valstijoj, užl 
organizavimą ‘neorganizuotų 
darbininkų. Anna Burlak, bū
dama organizatore Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo, 
rūpinosi darbu gynimo areš
tuotų draugų M. H. Powers ir 
Joe Carr, kurie buvo areštuoti 
9 d. kovo, 1930 m., Atlanta, 
Ga., mitinge, bekalbant bal
tiems ir juodaspalviams dar
bininkams. Prakalbos buvo 
rengiamos išaiškinimui bedar
bės klausimo. Darbininkai 
skaitlingai atsilankė abiejų ra
sių. Tas bosams įvarė baimę. 
Pirmu kartu jie pamatė abiejų 
rasių darbininkus vienoj sve-

7. Kas turi skilvyj opą, 
reikia gerai apsižiūrėti, duo
tis gydytojui ištirti, ar nė
ra kur kūne kokių bakteri
nių gūštų, kokių_ vietinių 
apsikrėtimų, nes nuo jų daž- 

Inai prasideda opa.
8. Daug geriau valgyt 5-! tainėj ir vienu tikslu susirinku- 

Jam V1" 6 kartus per dieną, kad ir
duriai perdaug veiklūs, per- p0 mažiau, nekaip tris kar- 
greit maistą sumala, suvirš- tus> Ir geriau tuo kartu 
kiną. Ir, kai skilvyj ^yra valgyt vienodesnio maisto, 
kokio maisto, tai jaučiasi perdaug nemaišyt visokių 
geriau. Kai skilvis-tuščias, “patrovų. _ _
tai jo syvai ėste ėda, griau- j (krakmolo) valgių, miltinių, 
žia ir jaudina žaizdelę, opą. baltytu smulkiu miltų pa- 
k, skilvio (bei laibosios zar- j8.amintl/ valdi/ u 

k, nos pradžios) opą turint, 
geriau yra dažniau valgyt, 
kad ir ne po taip daug. Val
gyt galima abelnai bile ko, 
kas neerzina, nedrėskia 
opos. Jums todėl gydytojas 
ir uždraudė vartoti aštres
nių prieskonių ir šiaip sun
kesnio maisto, kurs papras
tai iššaukia daug rūgščių 
skilvyj.

( Štai jums, drauge, keletas rėmuo ėda,, tai galima

Ir geriau tuo kartu

Ypač skrobylo

gamintų valgių nereikia 
vartoti su saldžiais, s u I 
rūgščiais daiktais ir su 
tirštesniais proteidais (mė
sa, kiaušiniais, sūriu).-

9. Rūgštimui permušti vi
duriuose geriau i yra nevar
toti smarkių šarmų — sodės 
bikarbonato, nebent, jei kiek 
gydytojas po priežiūra pa
skirtų. Jei dažnai rūgščiai 
atsirūgsta, jei kartėlis ėda, 

' ' P° 
punktų, kuriuos stengkitės truputį krėidos miltelių var- 
pildyti. Ir žinokite, kad toti (“prepaired chalk”), 
skilvio opa galima gražiai!po tiek, kiek galima pasem- 
išgydyt atatinkama dieta, beTi ant penktuko monetos ar-! 
operacijos. Seniau labai ba ant galo peilio. Po tru-l 
dažnai darydavo operaciją, pūtį kreidos galima ir kelis l
bet dabartinė mokslo pa-'kartus per dieną vartoti, 
žanga ką kitą pamokė. Tai Tai bent nekrikdo kraujo 
štai jums keletas abelnų šarmotume, 
taisyklių, kurios ne pro šalį 10. Reikya ramiai

sius—rišti nedarbo klausimą. 
Areštuoja drg. Powers ir Carr, 
kaipo suokalbininkus ir rengė
jus sukilimo. Po tų draugų 
arešto seka areštavimas drg. 
Mary Dalton, distrikto organi
zatorės Tekstilės Darbininkų ! 
Unijos; Anna Burlak ir Hen
ry Storey ir Gilmer Brady, or
ganizatoriai Amerikos Negrų 
Darbininkų Kongreso. Visi jie 
yra kaltinami “kurstyme prie 
sukilimo,” visiems jiems grę
sia mirties bausmė.

Clevelando lietuviai darbi
ninkai ir darbininkės, atsilan
kykime kuo skaitlingiausiai iš
girsti prakalbą tos jaunos mer
gaitės, Anna Burlak, kuri kal
bės 2 vai. po pietų, ant Viešo
sios'Aikštės (Public Square).

Vakare kalbės po num. 
14101 Kinsman Rd. Kuriems 
bus nenaranku būti vienoj vie
toj. būkime kitoj. Taipgi pra- 
neškime savo draugams darbi
ninkams, su kuriais dirbame ir 
kaimynystėj gyvename.

M-ne. i

AKRON, OHIO

pildyti bet kam, kurio vidų- laikyti. Tokios emocijos, to- hetuviai 
nuošė buvo, yra arba galėtų kie jausminiai sujusimai, 
būti opų bei žaizdelių. kaip rūpestis, baimė, neri-

Liepos 24 d. pas mus kalbės 
A. Burlak, 7 vai. vakare, Per-; 
kins So., ant kampo Bowery 

užsi- ir W Exchange gatvių. Visi 
'i darbininkai privalo 

ateiti pasiklausyti šios kalbėto
jos, nes jai už darbininkų or
ganizavimą gręsia elektros ke-

Kramtyk maistą ge- mastis, pyktis, liūdėsis su- dė.
Žiūrėk, kad raugina visą „ ’ .

arba daug rūgščių pridaro vidų-- Akrono-Clevelando Piknikas
rai, smulkiai.
dantys būtų sveiki 
bent gerai užlopyti, sutaisy- je, .ir nuo to blogiau esti 
ti. Nesiskubink valgytge- j opai, 
rai viską sukąsnok.

organizmą

rai viską sukąsnok. i ! Abelnai imant, netinka
2. Nevartok aštrių, karš-1 Į labai rupus, , aštrus, erzinan- 

tų, deginančių, valgių bei’, tis maistas, nes,- negerai su-' 
kramtytas,1 jis jaudina vidu
je opą. Ir da^ labiau netin
ka kad ir smulkus, švelnus, 
bet jau perdaug ■ sušvelnin
tas, susmulkintas maistas, 
dirbtinai sugadintas, dena- 

labai mažai kada tevartok kuruotas — daugelio konser- 
šviežios duonos, karštų bly-. V12 pavidale ir įvairiausių 

ragaišių/PVra£U (skanėsiu) pavidale, 
kukuruzo Stoka mineralu ir vitaminu į 

tokiame “civilizuotame”

prievalgių, užudaralų, ape- 
> tito aštrintojų—muštardos, 

krienų, pipirnę, acto (uksu- 
so) ir specialiai sutaisytų 
aštrių mišinių.

3. Geriau nevartok arbai

Liepos 27 d. įvyks labai 
svarbus piknikas, kurį rengia 
A. L. D. L. D. IV Apskritys. 
Jame dalyvaus ne tik vietos, 
bet ir Clevelando lietuviai dar
bininkai. Bus labai gera pro
grama; bus visokių žaidimų, 
virvės traukimas ir t. t. Todėl 
pasistengkite ne tik visi “Lais- 

*vės” skaitytojai būti, bet kai-

čiau bile kur atsiranda opų, 
žaizdų, ir tokios opos ne
nori greit gyti,Anebent jei 
imtum vartoti natūralinį, 
nesugadintą maistą.

Būkite dažniau ore. ant 
_ fcZ ,........................ ..... saulės. Dažniau pasilsėkite,
no, šaltos grietinės (“ais- maiste neigiamai atsiliepia miegokite ilgiau ir nenusi- 
krymo”). Jei jau kada pa-,i kūno narvelius. Tada grei-1 varykite darbe, 
sivelintum sau tų uždraus
tų migdolų, tai pamažėl, po 
trupučiuką ir ne visų ant 
sykio.

4. Būtu geriau nevarto
ti ir žalių kukuruzų (“green 
corn”), braškių (“straw-

nų, pyragaičių, 
tortų, “keiksų,” 
pyragaičių, saldainių, sira-

DETROITO LIETUVIO DARBININKŲ APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne, kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHBNE ST., DETROIT, MICH. Į

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

jūs

69 So. Park St.

MES IŠMOKINAMI, kaip apsieiti su

228 Second Avenue

užsiimame 
pardavimu

Įsteigta
26 metai

PHONE
Stagg 8342

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

G reitai 
me gardžiausius už
kandžius 
Lunch).

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

Užtikrinu, kad mano patarnavimai 
bus atatinkanriausias ir už prie! 
kainą. Nuliūdimo valandoje p: 

kreiptis prie manęs.

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe fi8th ir fifth Sts., NEW YORK CITY

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinų mechanikais, styrijhnkais; pardavėjais ir orlaivių Stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. Leidimai. UŽf 
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasės dieno
mis ir vakarais, vyra jus ir moterims. Nedėliomis nuo 10-12. Kata
logas uždyką.

Real Estate License 
C-2728.

A. LUTVINAS
Elizabeth, N. J

Tel.: Trinity 1045

pagamina-
(Quick

Kaina 25 centai.

• Ui*.

no, sukite po kairei;' važiuo
jantieji iš Clevelando, sukite 
po dešinei.

Beje, šokiams bus labai ge
ra muzika.

K. Joneliūnas.

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės Ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Antra Knyga Yra Sekanti:

Iš SENOJO KAIMO Į KOLCHOZUS
Joje plačiai kalbama apie 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

SLIAKERIS
Sąmoningas Karo Priešininkas

PARAŠĖ MIKAS RASODA
ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė knyga iš 

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

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA .

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymčjimus kovose su 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 vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs. •

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c < ■ ,
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti naują, padidintą laidą.
Kaina 20c.
Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
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 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauškienę, savo meilužę? Kaip tik 
j tokius klausinius ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiūom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, 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—

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

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnfes mokyklas, tu
rįs talento ir ambicijos literatiniame 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 kuo ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias moteris. ,

Knyga 260 puslapių,
Audinio viršais dabar 50c.

NAUJA ĮDOMI KNYGA
Lietuvos Darbininkės ir Poniulės

Paraše V. Kapsukas
Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliudijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai ititeresingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių.

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

r ” i ■ '♦ ą&j?J 'j'i'.
1 * *' į?

Puslapis Trecias

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a 108 egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentama

uSr sJ

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

1 i Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig šešėlių). ' '
ATRASITE,' KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS 

pagal Gerumą patarnavimų ir suteikiamų stiklų

DRS S( HUNGER & STENGER,,
OPTOMETRAI

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

A. LUTVINAS
Kįff- UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

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

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje- 
MES IŠMOKINAMI, kaip apsieiti su Rasiniu automobiliu: dalinai j tris daliai- a i

1. Mecharfizmas. Kaip sustatyti sulis plan*: < 
kaip surasti sugedimus; kaip ifcardiius ap
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną at»< 
dento praktiškai, po priežiūra instniktčriv*

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reilallngU** 
-šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertų iote? 
riu. 1 ■
Pabaigę musų mokyklos ku^aą, torite 

progų pasinąndoti "vjenu iš 
mechaniko arba šoferio. GaranttfjĮ 
nius ir diplomą. Mokiname 
kai ir angliškai. Kaina pr

Mokytoju#! yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir ■
kito apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai.,, nedėld. nUO 10 iki2 P.M. — '

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 141 h Street New York, N. T. .

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS

Bell __
Keystone

TELEFONAI 
__________ Oregon 5186 
____________ Main 1417

ŠEKIT LINDBERG

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZlNS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gaivosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir MėŠlažamfis Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš Jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgintais mok
sliniais būdais, Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZlNS 110EAST 16thST.N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL) 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. NodfilioJ • A. M. 1W 4 P. M.

sj1iv.su
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l^SSVji ht radi e n Liepos

ganis hėnusisekė. Blaivybe^

Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių

.............. ........  Rašo Simonas M. Janulis

(Pabaiga)
Buvo apie 3 vai. ryto. Pabeldžiau į du

ris. Biskutį palaukus atsidaro durys ir 
prieš mane stovi mergaitė, turinti vienoje 
rankoje brauningą, o kitoje žvakę. Pava
dinau ją vardu ir staiga žvakė iškrito iš 
rankų ir užgeso. Už sekundos jau mes 
karštai sveikinomės, bučiavomės ir džiau
gėmės—ji pažino mane, ištarus pirmą žo
dį. Tuojaus pavaišino mane, kraudama 
ant stalo, ką tik turėjo. Artinantis rytui 
buvo nepatogu būti tenai, nes tame kaime 
mane kiekvienas pažino, ir nors judo.systes U1.e(įninkJį 
atviros nebuvo tikėtasi, bet nenoromis vie- .x 
nas per kitą būtų paskleidę gandus apie nęTmano °vadas
atviros nebuvo tikėtasi, bet nenoromis vie-

mano atsiradimą Kupiškio'apielinkėje. Nu
tarėme ant dienos pasitraukti į kitą kaimą,

kad jis manęs nepažįsta. Bet jis, nepai
sant to, kasydamas sau pakaušį dėjo pa
stangas atsiminti, kur ir kada jis yra ma
ne matęs. Aš apčiupinėjąu savo braunin
gą ir pamaniau, kad geriau tu nepažin
tum manęs, nes jei pažinsi, tai bus pasku
tinis kartas.- Mano draugas, girdėdamas 
mūsų kalbą ir jo pastangas atsiminti, tuo
jaus per mano galvą nulipo žemyn ir, ei
damas laukan ant vagono platformos, da
vė man ženklą, kad ir aš eičiau paskui jį. 
Kaip tik jis išėjo, ir aš tuojaus atsistojau 
ir, pasakęs savo “atminties jieškančiam 
___.„i”, kad einu į toiletą, išėjau ant 
platformos, • kur jau nekantriai laukė ma-

Jis stovėjo vienoje pusėje durų mūsų va-
o vakare sugrįžti, nes buvo reikalas aplan-Įgono, o man liepė stoti kitoje, sakydamas, 
kyti keletą ypatų tame pat kaime.

Prieš auštant lydimas -tos mergaitės nu
traukiau į kaimą Kosanų pas buvusį gerą 
draugą J. M., kurį su jo broliais radau klo
jime kuliant javus. Kaip tik pasisekiau 
kas esu, sustojo visas darbas ir prasidėjo 
sveikinimasis, bučiavimasis.

Parėjome Į stubą, radome seseris to 
draugo. Džiaugsmui visų nebuvo galo, nei 
nematėme kaip praėjo diena, kalbant apie|Įt“|

S. L. A. 124 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyko 13 d. 
liepos. Narių susirinkime da
lyvavo virš 50. Priėmus pro
tokolą ir apsvarsčius neku- 
riuos kuopos bėgančius reika
lus,’ toliaus i prieinama prie 
36-to seimo delegatų raportų 
(seime nuo mūsų kuopos daly
vavo keturi delegatai, pusiau 
sandariečiai, pusiau klerikalai, 
bet geri fašistai—V. Čekanau
skas,^ P. Mikalauskas, P. La
banauskas, J. Jenuškevičius). 
Kuopos pirmininkas P. Mika
lauskas pirmiausiai pakviečia 
V. Čekanauską išduoti rapor
tą iš seimo veikimo. Čekanau
skas atsistoja, pasiraižo, išsi
traukia iš kišenjaus pundą po- 
pierų ir pradeda savo rapor
tą, atsikreipdamas į narius žo
džiais: “Gerbiami ponai ir po
nios.” Jis išduosiąs savo ra
portą raštu, kadangi formalu
mų taisyklės to reikalaują; i doti. 
nieko nepridėsiąs ir neątim-j 
siąs, tik vien taip, kaip, ištik
rųjų praėjusiame seime Chi-

agentas sučiupo , Ulinską bef 
pardavinėjant menulio šviesą 
ir suareštavo. Dabar Ulins1 
kas po $500 kaucijos* , .

S.L.A. 124 Kp. Narys

BALTIMORE, MD
žiemą buvau rašęs, kad nu

mirė švento Kazimiero drau
gystė ir sunkiai serga švento, 
Jurgio draugystė. Dabar g’a- 
liu pranešti, kad jau ir šven
to Jurgio draugystė .atidavė 
dūšią katalikų dievui. Tai pa
skutinė šventa draugystė per
siskyrė su šiuom griešnu pa
sauliu.

Draugystė per visą laiką 
prisilaikė visų katalikiškų bur
tų. Bet nuo to nei kiek* neši- 
taisė. ^Senieji pradėjo sirgti ir 
mirti, o jaunieji, prie jos neši- 
rašė.
toliau negalės tęsti savo‘gyve
nimo dienas, tai nutArė paldi-

Todėl pamate,' kad jau

le.rius į savaitę ir 1Q dolerių 
pasilieka aštuoniems pragy-
venti. Ji turi apie 17 metų 
amžiaus ir esanti pati vyriau
sia , kitos seserys jaunesnės. 
Draugai aut vietos sumetė ke
letą dolerių paramos.

O kiek tokių šeimynų ran
dasi visame mieste? Kiek jų 
randasi visoj šalyj, kurią pat
riotai taip garbina?

Lietuviškas Skaptukas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
f r . I

Lietuviškas Vienbutis

Dorado Hotel
ANTANAS ŽALIS, Savininkas

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

(Trečios durys nuo Boardwalk)

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo kiekvienam 
kambary.

r

susirin 
visai n 
virš 2 
dalyva

Tai dide

kad už 10 minučių traukinys jau bus Rad
viliškyje, kur mums reikia išlipt, bet jei
tik tuojaus eitų uredninkas ant platformos,! - - y-z . A ... •• • 4 
tai greičiausiai turime jį abu stverti ir c^os Lietuvių Auditorijoj at-

, .v . . . .Jt I sitikę. Ir pradeda savo ra-
portą skaityti. Tuojaus užsi
puola ant progresyvių delega
tų, dalyvavusių pradžioje sei-

mesti laukan iš traukinio.
Stovime ir laukiame. Traukinys pradė- 

ijo švilpti ir ištykiau eiti. Jau tolumoje
'matėsi elektros šviesos Radviliškio stoties. (2no, išvadindamas necivilizuo- 
iMano draugas pasakė, kad mes turime 
[nušokti iš traukinio dar gerai toli nuo sto-'

nes į didelę stotį važiuoti pavojinga.
Aš tuojaus ir nušokau, pargriūdamas ir 

apsiversdamas bent tris kartus. Jis pase-
ir traukome atgal į K. kaimą. Išbuvome j j0, j«s ppa(įgj0 jįs pradėjo švilpti ir _ 
tenaj iki vėlai nakties n vėl sugi įzome at- igam mes susiradome, ir tada jis patraukė

Kosanus. Per tą laiką jau buvo duo-,mį^^ per kul»į ėjome apie valandą lai
tą žinia diaugams, uue veda pei iiibezių, | griūdami, kapojami medžiu šakų. Ant 
kad pribūtų nes yra paslaptinga ypata, galobmiškc atradOme stuba, -prie kurios 
kurią reikia tuojaus perkelti per nibezių. ;^ĮV0 vežimas pakinkytas "Sll 1 dviem ark- 

Ant rytojaus jau buvo draugas K. is It-j]įaįs# rpįk įėjome į stubą, .savininkas jau 
komų sodžiaus pas mus ny mes išdirbome j buvo pasirengęs ir žinojo ko jis laukia, 
planą važiavimo toliaus ir ėjimo per rūbe.- Tuojaus sėdome į vežimą ir važiavome vi-

praeitą veikimą, jo ir mano kalėjimo lai
ką ir vietines naujienas. Temstant vaka- a 
rui prisnigo, todėl (pakinkę arklius į roges
• . I —■ * 1 * T T 1 • T v 1 ! f U

tais gyvūnais (iš susirinkimo 
pastebima, kad vadintų 
nais”) už
reikalavime vieno žmogaus iš 
progresyvių paskirti į manda
tų komisiją. Kadangi prezi-

po-
kėlimą betvarkės

a . “Identui p. Gegužiui niekaip ne- 
nepoil- bUVę galima prieiti prie tvar-

kos iš pusės triukšmadarių ko
munistų, tai buvęs priverstas 
pašaukti policiją ir išvaryti 
triukšmadarius laukan iš sve
tainės. O kuomet komunis
tus policija išvarius laukan, 
tuomet viskas ėję tvarkiai ir 
ramiai, daug buvę nutarta

Kadangi nuo. Kupiškio rubežiaus to- sokiais šunkeliais iki Raseinių, apsistoda-Jivarbil! re,ikal« s- L; Ą. orga-
~ ~ .-.II,- ~ . - - _ - - .. - C 7 . - A 1 ’f c\ r* 1 1 r\ O I O Kili n I i’ll OXTQ

zių. J _
Ii, tai išdirbome visą kelionę smulkmeniš
kai ir saugiausiai. Mano “vadas” drg. K. 
turėjo būti su manim visą laiką, ir jei iš-

mi paganyti arklius miške pas jiems žino
mus žmones. Iš ten patraukėme į protar-

v .. 2 Pi tarp Jurburko ir Tauragės, kur mūsų Kr.'-
tiktu užpuolimas ant manęs, nutarėme gih- vežikas paliko mumis pas ūkininką, kurio
tis iki paskutinio, ir jei bus reikalas, mirti 
kartu.
;.Vakare turėjome išvažiuoti. Buvo dar 

visa diena liuosa, todėl nuvažiavome į It- 
konių kaimą, kur aš norėjau neatbūtinai 
aplankyti Čiurlius senukus, tėvus inžinie- 
rio J. Čiurlio, dabartinio Lietuvos gelžke- 
lių valdininko. Atvažiavome tenai ir kai 
sužinojo senukai, kad tai Simonas, tai 
Čiurlienė iš džiaugsmo 
ant žemės. Pasisvečiavus, 
atgal, o jau vakare ištraukiame į stotį 
prie miestelio Skapiškio, kur traukiniai Su
stoja tik tada, kada vienatinis tos “sto
ties” sargas sustabdo ženklu traukinį, jei 
būna važiuojojų. Traukinys turėjo eiti 
apie 9 vai. vakaro.

’■ Jau pusę po aštuonių mes buvome stoty
je ir pasakėme sargui, kad mes norime va
žiuoti. Prieš ateinant traukiniui sargas 
išėjo su raudona liktame ir traukinys su
stojo. Mes- abu sulipome į vagoną, kur 
riiums konduktorius įteikė po raščiuką, 
kad sekančioje stoty Slavinčiške nusipirk- 
tume tikietus. Bematant jau buvome sto
tyje, kur aš negalėjau pasirodyti, nes te
nai bile ’kas galėjo mane pažinti. Mano 

’draugas išėjo ir nupirko abiem tikietus iki 
'3-Radviliškio. Už 5 minučių jau mes trau

kėme linkui Subačiaus ir Panevėžio, ir ne- 
pędlgam buvome tenai be jokių nuotikių.

Išvažiavus iš Panevėžio aš sėdėjau ra
miai Ir 'rūkiau -cigaretus. ,Mano skyriuje 
buvo tahisu, nes žvakė, kuri pirmiaus de
gė, pasibaigė, o kitos gauti niekas nesirū
pino. Tas man buvo ant sveikatos. Mano 
draugas gulėjo viršuj “ant lentynos”, kaip 
paprastai būdavo Rusijos vagonuose;

4 f 4 ►

i Pąvažiavus nekurį laiką, ateina ir atsi
sėda priešais mane policistas—urecįninkas, 
lįjrį ant nelaimės aš tuojaus pažinau. Tai 
buvo “uredninkas”. kuris pažino mane ge
rai, kada aš buvau valsčiaus raštininku. 
Paprastai, kaip Rusijos vagonuose, prasi
dėjo kalba. Kas toks, iš kur, kur važiuo
ji? ir t.t. Kaip tik aš pradėjau jam atsa
kinėti, kad aš iš Niže-Gorodskos guberni
jos ir važiuoju į Rygą dirbti į fabriką, kur 
aš būk tai kas žiema atvažiuoju, jis pra
dėjo į mane labai atydžiai žiūrėti ir pas
kui ‘prisimigęs sako, kad jis mane pažįsta 
ant kalbos, tik gerai negali atsiminti, kur 
ir kada jis yra mane sutikęs. Aš pradė
jau juoktis iš jo, kad jis manęs niekur ne
galėjęs sutikti čia, nes aš iš tolimo Niž- 
ne-Novgorodo, ir kad parodyti, kad jis ne
pažįsta manęs, -uždegiau degtuką, degda
mas cigaretą, ir tyčiomis ilgiau laikiau 
prie Veido ir barzdos, kad pertikrinti jį,

net sudribo
išvažiavome

tuo laiku nebuvo namie. Buvo tenai mer
gina, kuri mums pasakė, kad už valandos 
būsime jau “Prūsuose”. Tuojaus ji pradė
jo mus vesti per mišką apie porą viorstų 
iki kitos stubos. Ties stuba paliko mus 
krūmuose. Pati nubėgo į stubą ir tuojaus 
sugrįžo su jaunu vyru, kuris pasakė mums 
sekti paskui jį.

Ėjome dar porą viorstų mišku. Tas vy
ras paliko mus tarp krūmų ir nuėjęs tolyn 
pradėjo švilpti. Nepoilgam švilpimas atsi
kartojo tolumoje ir tada jis sugrįžo ir pa
liepė mums eiti kartu su juomi. Buvo 
prievakaris, bet dar saulė švietė, ir mes, 
eidami per mišką, priėjome upelį, per kurį 
turėjome šokti. Aš peršokau, bet vieną 
koją sušlapinau iki kelių. Tik peršokome 
per tą upelį, mūsų vedikas suriko: “Jau 
Prūsuose”.

Atsigrįžęs pamačiau, kad, už upelio, 
tik už keleto sieksnių nuo mūsų po medžiu 
stovi kareivis su šautuvu ir mosuoja mums 
ranka, kad eitume tolyn. Už pusės valan
dos jau buvome “prūsų” miestukyj, iš kur 
mano vadovai, atsisveikinę su manim, su
grįžo atgal, prisipirkę kokių tenai tavorų. 

Aš Vokietiją žinojau gana gerai, nes pir- 
Ima kalėjimo buvau keletą kartų Tilžėje 
j su visokiais reikalais. Čia jaučiaus jau 
maž-daug liuosesnis ir važiavau toliaus be 
baimės. Pribuvus Tilžėn, aplankiau savo 
porą [pažįstamų, o už poros dienų jau bu
vau ’Hdriiburge*, iš kur tuojaus ir iškelia-^^syvi^S 
vau į Ameriką. • . . ■ .

Po 8 dienų kelionės laivu beveik be’jo
kių nuotikių pribuvau į- New Yorką. Čia 
jau manęs laukė draugai, kuriems !p. U. B. 
pranešė dieną maiio atvažiavimo. . Tą pa
čią dieną jau būjvąu stuboje pas tuolaikinį 
“Tėvynės” redaktorių V. Račkauską.

Taigi, kaip matote,- laimingai pasiekiau

Nariai pasakoja, kad jeigu 
visi išsidalins pinjgus, tai dai 
galės gauti po porą šimtų. Bet 
jie bijo, kad nebūtų taip, kaip 
atsitiko su švento Kazimiere 
draugija. Komitetas, likvida
vus draugiją, dalino, dalino li
kusius pinigus ir, galų gale, 
nariai gavo tik po keletą dole
rių. Mat, juo komitetas ilgiai 
darbavosi išdalinime tų pini
gų, tuo daugiau padarė įvairių 
išlaidų, nes ir už savo darbą 
ėmė atlyginimą.

švento Jurgio draugystė sa
vo tarpe turėjo ir “kareivių,’" 
kurie per atlaidus arba kokias 
nors iškilmes 
uniformomis ir 
gatvėmis. Bet 
nuėjo vėjais, net 
išgelbėjo draugystę nuo 
ties.

CLEVELAND. OHIO
A.L.D.L.D. 22-ros kuopos susirin

kimas bus ketverge, 24 d. liepos; 
Grdino svetainėj, St. Clair Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų.

1 1 Sekr. D. Petrauskas.
HAMTRAMCK,IdICH .

T.D.A. 72-rbš kuopos susirinkimas 
bus nedėlioj, 27 liepos, Rusų svetai
nėj, ant Yemans St., 10-tą vai. ryte. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių rei
kalu. Valdyba.

(172-173)

CLEVELAND, OHIO
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 11-tos kuopos susirinkimas bus 
ketverge, 24 d. liepos, Grdino sve
tainėj, St. Clair' Ave. Pradžia 8-tą 
yal. vakare. Draugai, per pasku- 
;inius du susirinkimus mažai narių 
lalyvavo, tat šį’ sykį pasistengkit vi
ii atsilankyti, nes yra labai svarbių 
reikalų aptarti. Vasaros karščiai 
leturėtų sulaikyti mūs veikimo, nes 
larbininkų judėjimas neima vaka- 
njų, bet eina dar aštresniu tempu. 
Fat

r LIETUVOS PREKIŲ l
galima gauti kiekvienoje 
gerėsh S j e lietuvių krautuvė
je., “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum-

I

pių, baravykų, trejankų ir 
tt.

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

apsirengdavc 
maršuodavc 

dabar viskas 
ir dievulis ne

ini r-

nizacijos labui. Bet tų svar
bių nutarimų visai nesuminė
jo. Pabaigoj savo raporto 

jos (.nhrius, kąd 
neklausytų demagogiškos ! ko
munistinės spaudos, bet laiky
tųsi gegužinio seimo nutarimų j vietose 
ir gegužinės j pildomosios 
rybos.

Sekanti trys išdavė savo ra- Broadway 
portus žodžiu, trumpai patvir

Daugelis žmonių, sulaukę 
nedėldienio, važiuoja kur nors 
prie vandens ir maudosi. Bei 
nežinomose’vietose reiktų1 būt 
atsargesniems ir su maudymo
si. Nes užpereitą nėdėldienį 
keturi jaiini ' vyrukai! priįprę 
besimaudjMami n e ž i n omosc

nepamirškit atsilankyti.
S. Petrauskas.

(172-173) |f

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22 ir 190 kuopos ren

gia naktinį pikniką subatoj, 26 lie
jos, By-Hick darže. Prasidės 6-tą 
yal. vakare. Grieš Tamošiūno or- 
cestra. Bus įvairių pamarginimų ir . 
žaislų. Tat kviečiame visus atsilan- i. 
kyti. Saulėtose ir lietingose dieno- [ 
;e buvo piknikų ir beveik visiems ; 
inšibodo prakaituoti, bet naktinis į 
jiknikas dar pirmas. Tat neprakai- 1 
suokit stubose, bet važiuokit pasi- ( 
linksminti vėsiame ore.

Rengėjai.
(172-174) ;

Bell Phone, Poplar 7545

PLATINKIT

A. F. STANKUS f
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbalzamuoja Ir laidoja ’ntunlrmtltia ant 
visokių kapinįų. Norintieji <eriau>slo pa
tarnavimo ir iii lejnį kalną. nuliūdimo 
valandoje šaukitės nh* mane.’ 'Pat miš* 
gal|to gą'uti lotus apt visokiu kapinių kuo- 
vnriauėiQ(<į vietose ir ui :iemą kainą.

T jj L- l i. '
j 1023 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.
■■ii'ii .i.......... ...

Liepos 10 d. Aušros Drau 
įvyko mėnesinis 

mas. Narių dalyvavo 
žai. Draugija turi 
narių, o susirinkime 
tik apie 30 narių, 
apsileidimas.

Iš įvairių komisijų bei i 
stovų pranešimų irgr'Hąbu 
daug svarbumo. L\ 
Bendrovės atstovas 
kad praeitame Bend 
rinkime negalėjo

j Vieton sdvęs, pastatė rape 
I tuoti B. Barkauską, nes jis yi 
I viršminėtos Benrovės valdybe 

W Barkauskas pranešė, ftad ni
■ ko tokio ypatingo nėra. Ti 

| ^pranešė, kad Bendrovės sek r 
įjtorius židoveckas prasišalin 
po vieton likosi išrinktas Bi 
Ikauskas.
r T. D. A. atstovas praneši 
| kad praeitas mėnesinis , sus 
| rinkimais neįvyko. Tik pram 
’ šė, kad T. D. A. centras Nev 
{ arke rengia autingą busais i 
į prisiuntė 10 tikietų Draugija 
Draugija tikietus priėmė ir pa 
vedė T. D. A. atstovui parda 
vinėti, o likusius sugrąžini 
centrui. Priešfašistinio Komi 
teto atstovas nedalyvavo susi 
rinkime.

Komisija sųšelpimui narii 
E. Seralio prahešė, kad jo bro 
lis susirašinėjo su Dr. Teinpli 
Fay, Philadelphijoj, ų; mani 
perkelti į Temple Uni\k*rsitj 
Hospital, Philadelphijon. Taip 
gi komisija įgaliota, kad duo 

<ų kiek pinigų iš fondo del pa 
k dengimo lėšų.

Aušros Draugijos sekanti: 
susirinkimas įvyks rugpjūcic 
14 d., L. L. Svetainėj, 269-72 
Second St.;'pradžia 8 vai. va
kare. V. K. S.,

Aušros Draugijos Koresp,

L. Nar 
praneš 

ovės su, 
d alyva u

s

L f

a ujuxu.'Tūla moteris atėjo 
su 

ir palikus mer

LIETUVIS GRABORIUSj
npaža mergaite 

itę nuo tilte 
Ten ją išgel

bėjo. Buvo pašaukta policija 
ir norėjo ją gabenti į ligoninę; 
bet ji staiga vėl šoko į vande
nį. Ir šiuo sykiu policijai* pa
vyko išgelbėti. NuveŽuš ligo 
nine n, paaiškėjo, kad jos vy-; 
ras nesenai' numirė, o-ji dabaiĮ 
neturi kuomi maitintis* ir nega 
Ii gauti darbo, todėl ir bandė 
nusižudyti.

Kitas bedarbis atsisėdo prie 
kalų—bet matydami, kad jie; ip’osernės durų ir apalpo. Nu- 
šiame susirinkime visai mažu- ligoninėn paaiškėjo, kad 
moję, tai senas fašistas, G. Le- jisJ)u,vo išbadėjęs, 
višauskas, davė griežtą įneši- ; _ . - v. .
mą priimti delegatų raportus pnežasties plečiasi paleistuvy- 
be balsavimo, arba uždaryti 
susirinkimą. Progresyviai na-į 
riai ir narės, visi kaip vienas, 
reikalavo, kad turi būti lei
džiama perbalsuoti. Pirminin
kas P. Mikalauskas, matyda
mas, kad progresyviai gali no 
tik jų delegatų raportus at
mesti, bet ir pačią kuopą už
kariauti, greitai uždarė Susi-'

tindami p. Čekanausko-rapor- šoko į vandeni.
tą. Paskui progresyviai na
riai ir narės, kurių šiame susi
rinkime buvo didžiuma, pasi
prašė balso ir gerai, tinkamai 
pakritikavę gegužinių delega
tų seimo raportus, davė. įneši
mą, kad raportai jų būtų at
mesti ir kad tuojaus būtų leis
ta balsuoti. Nors mūsų kuo
pos valdyba visa susideda iš i 
sandariečių—-fašistų ir kleri-j 
kalų—bet matydami,

Bedarbių labai daug. Iš to:

, nes daugelis moterų ii 
i merginų, bado verčiamos, par- 
Isiduoda vyrams, kad tik nuc 
bado šmėklos apsisaugoti. Jau
nuoliai, negalėdami darbe 
gauti, dažnai padaro užpuoli
mus ant įvairių įstdigų ir šiaip 

i žmonių. žodžiu, šis netikęs 
{surėdymas gimdo visokius blo- 
Igumus.

Nesenai atėjo viena mergi- 
Mat, jie manė uždarys na i Komunistų Partijos skyrių 

? ir pradėjo skųstis, kad niekur 
Tėvas už

rinkimą ir liepė visiems skirs- . Neonai atėjo^ viena mergi- 
tytis.
susirinkimą, o kuomet iš pro

Ameriką iĄ rodosi, turėjo.čia parbaigti
mano valgai. Bet, matomai, kaip senovės rįs^ 0 progresyviai juos išiy- 
žmonės sakydavo “gimiau po nelaiminga dgj0>. Bet su mokesčiais,'tai’is' 
žvaigžde,” nes būdamas Amerikoje pergy- Į suvirs 50 narių, dalyvavusių 
venau dar baisesnes katastrofas, kankini- įsusirinkime, gal kokie 8 nariai

tai jie Vėlv ,ąt$ąrys susirinki-- dirba tik 18 dolerių į savaitę, 
mą ir priims saVė delegatų ra* 
portus. Bet. progresyVįąi lat- 
sisakė Apleisti (s'usįrihkiiįih tol, 
pakol kuopds valdyba su krep
šiais nepradėsi eiti per' ’ddfis 
iš svetainės. Matydami,, kad 
nieko nepadarys, visa kuopos 
valdyba susigjemžė knygas,

Viso šeimyna susideda iš aš
vienių. Pvandos moka 8 do- 
^4—--------------------------—

ris, o progresyviai juos, išįy-

NORINTIEJI GE
RIAUSIO PA- 
TARNAVlMb IR 
UŽ ŽEMA KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
šaukitės pas r

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Lietuve Fotografistė
Fotografuoju, Didinu Ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedSliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MARGĄRETA VALINČIUS
Room 82, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”
PARAŠĖ r. mizara

Išleido Dienraštis “Laisve”

mus ir širdgėlas, negu visos aprašytos. 
Jeigu dar priminti, kad dar prieš virš ap
rašytų nuotikių ir Amerikos nelaimių .dar 
14. metų vaiku būdamas, buvau išvytas iš 
mokyklos ir įkalintas, o paskui' atiduotas 
po priežiūra policijos ir 16 metų amžiaūs 
buvau vėl išvytas iš Kamarnikų mokyklos 
mieste Gory—Gorki, Mogilievo gub. ir įka
lintas, tai ištikrųjų mano gyvenimas yra 
niekas daugiau, kaip nepabaigiamos kan
kynės. Su laiku aprašysiu istoriją mano 
kankinimų pirm kalėjimo ir gyvenimo 
Amerikoje po pabėgimo iš kalėjimu’ t

mokėjo mokestis, o kiti visi 
susilaikė.

I Liepos . 4) d., Light House 
{Grove, lietuvių parke, Glaston
bury, Conn., atsibuvo sanda
riečių iCpnnecticut valstijos
II Apskričio /piknikas, -‘i < žmo
nių buvo visai .mažai. Matyt, 
fašistams žmonės neprijaučia. 
Bet sandariečiai čia visuorrtęt 
gerki atsižymi mėnulio, šviesos 
garbinimu ir pardavihėjiriiu. 
Vienok/ šiūotn kartu, naba-

LIETUVOS DARBININKŲ IR 
'KAIMO BIEDNUOMENĖS DVI

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
-H (SU PAVEIKSLAIS)

“BALSAS”
• i

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo ūžsisakyt

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJ

’ Metams \  ....................... $2.00
6 mėnesiams  ........ 1.00

Adresas ūžsisakyt “Baigą’’: Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. ' RięKard 
Reich, “Balso” Redakcijai, 
Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat 'remia Lietuvos dar
bininkų spauda ir padedą jų 
kovai įrieŠ fašistų valdžią.

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme
nišką! aprašyta Malęleno steb,ūkias, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas .apie pa-, 
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus, Santos, 
“paįną Be to, surašyta visa eilė įvai
rią netį šven^įaųsįų relikvijų, kuriomis “žmonės gy
domą,’’ sielįatlikinėjama.

Knygelėj Stebuklai Pagydo?” taip jau surink
ta ’Visąįeilė kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grhblH Šventuosius ir stebuklinguosius, kurių lavonai 
“njękac] nekiTmijo ir Bepuvo.” žodžiu tariant, ši 
knygele tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis k o vai prieš tamsą.

i U . ‘; '’ • V L' ¥ .

64 Puslapių, Kaina 15 centų

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

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

. LAISVE
46 TenJEyck Street, Brooklyn, N. Y.

♦**Del nutukimo, yra tiktai vi 
gelbsti. Visos yra nuodingos, 
netvirtinom, Lock y SI rike , 
gerumų isbandėt, 'jų vietoj— 
išsilaiky&it modernišką, graži

■HHKm



V C

5 centu

aplaikę brošiūrą

taip jau surink- 
lusybė prikėlė iš 
s, kurių lavonai 
>džiu tariant, ši 
įam darbininkui

pijų, duosime po 
sakymais prisius 
o kaštų. Būkite 
užsakymais.

-

itradien., Liepos 22, 1930 e x is vs Puslapis .
ĖfiS! I

-

'iškas Viešbutis

outh Carolina Ave. 
itic City, N. J.

Boardwalk)

jus, yra 
as ir šalta? 
t• k vienam

UVOS PREKIŲ!
kiekvienoje 

‘tuvių krautuvė- 
’ saldainių, deš- 
alengvicų, kum- 
<ų, trejankų ir

kime Lietuvius

*T IXG COM P AN Y

E. Sixth Street 
1OSTON, MASS.

one, I'oplar 7545 

’. STANKUS 
(ES-UNDERTAKER

numirusiu* 
oru.Gaji geriaaoio pa- 

kainą, nuliūdimo 
pa* mane. Pa« a*ai** 
,t visokių kapinių k UO

It. Vernon Street 
\DELPHIA, PA.

> Fotografistė
t, Didina ir Maliavoju 
Spalvom Paveikslus

lara kiekvieną dieną ir 
nuo 9:30 iki 5 po pietų.

RETA VALINČIUS
2, Weitzencorn BĮ 
’ublic Square 
vES-BARRE, PA.

GYDO

. čia smulkmė
je istorija ir vi- 
ašymas apie pa- 

Vartus, Santos 
a visa eilė įvai
rus “žmonės gy-

Brooklyn, N. Y.

ELIZABETH, N. J.
Liepos 10 d. Aušros Draugi

jos įvyko mėnesinis 
mas. Narių dalyvavo 
žai. Draugija turi 
narių, o susirinkime 
tik apie '30 narių, 
apsileidimas.

Iš įvairių komisijų bei at- dirbtuvės, 
stovų pranešimų irgi nebuvo sjautalus' 
daug svarbumo. L. L. Namo 
Bendrovės atstovas pranešė, 
kad praeitame Bendrovės susi
rinkime negalėjo dalyvauti. 
Vieton savęs, pastatė rapor
tuoti B. Barkauską, nes jis yra 
viršmir^ėtos Benrovės valdyboj. 
Barkauskas pranešė, kad nie
ko tokio ypatingo nėra. Tik 

^pranešė, kad Bendrovės sekre
torius židoveck^s prasišalino, 
jo vieton Uikosijišrinktas Bu
kauskas.

T. D. A. atstovas pranešė, 
kad praeitas mėnesinis , susi* 
rinkimas neįvyko. Tik prane* 
šė, kad T. D. A. centras New* 
arke rengia autingą busais ir 
prisiuntė 10 tikietų Draugijai. 
Draugija tikietus priėmė ir pa
vedė T. D. A. atstovui parda
vinėti, o likusius sugrąžinti 
centrui. Priešfašistinio Komi
teto atstovas nedalyvavo susi
rinkime.

Komisija sušelpimui nario 
E. šeralio pranešė, kad jo bro
lis susirašinėjo su Dr. Temple 
Fay, Philadelphijoj, ir mano 
perkelti į Temple University 
Hospital, Philadelphijon. Taip
gi komisija įgaliota, • kad duo- 
tų kiek pinigų iš fondo del pa
dengimo lėšų.

Aušros Draugijos sekantis 
susirinkimas įvyks rugpjūčio 
14 d., L, L. Svetainėj, 269:73 
Second St.; pradžia 8 vai. va
kare. r/ V. K. Sį

Aušros Draugijos Koresp.

susirinki- 
visai ma- 
virš 200 
dalyvavo

! BOSTONAS IR AP1ELINKE Praslinkus kiek laiko, kuo-j 
______ . , met darbininkai jau pradėjo, 

daugiau darbo padaryti, darb- 
j daviai nukapojo mokestį, čia 
I vėl boseliai “pasigailėjo” dar- 
I bimnkų ir pradėjo juos ramin-

. Girdi, jūs nieko nenustosi
te, nes mes dabar jau jums 
leisime dirbti subatoj pusę die-

STOUGH.TON, MASS.

Uždare Dirbtuvę
Liepos 12 d. čia uždarė

Tai didelis Rubber Co. dirbtuvę, kuri bu-
vo skyrius United States 'Co.

čia išdirbinėjo ap- nos>- ^aj galėsite pasidaryti* tą
nuo lietaus, šiame 

skyriuje visi darbininkai buvo
’ apdrausti—vyrai ant $1,000 ir 

moterys ant $500. U 
gos kiekvieną mėnesį pašilai- pasidavė 
kydavo į apdraudos mokestį P 
po 68 centus, iš moterų po 34 
centus. ' 
apdrauda. Dabar,

patį, ką iki šiol pasidarėte. Iš 
sykio darbininkai nerimavo, 
bet esant neorganizuotiems ir

Is vyrų al- vjsoj šalyj siaučiant bedarbei,

kompanijoj 20 metų ir Sulaukę 
60 metų amžiaus, turėjo gauti 
pensiją. Bet labai mažai to
kių buvo, nes kompanija 
stengdavosi senesnius darbi
ninkus prašalinti iš dirbtuvės, 
kad jiems paskui nereiktų 
pensiją mokėti. Tą laimę su
laukė tik labai geri amatnin- 
kai ir geri kofnpanijos šune
liai—boseliai.

Naujų darbininkų nepriima, 
jeigu jau tik sulaukę 45 me
tų amžiaus. Tokie jau skai
tomi senais, netinkamais dar, 
bui.

15—P. KavaliaUskae, 300 Todd St, 
Aliquippa. Pa.

<.17—K. Levine, 242 Penn
Turtle Croęk,~ Pa.

19— J. Piexisati, uv'- w-, •
20— A. Potyrius, Box 237. Burgettstown, Pa.
22—P.

N.
24— P.
25- 1

Ave., Exten., 

PreikŠiC Bpx 201, Minden, W. Va. • 
Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth, 
Y.

. Sodeikis, 1324 
Youngstown, Ohio. 

Delinikaiciūtč, 
Buffalo, N. Y.

2G—A. Dambrauskas. 224 
Girardville, Pa.

27—Motiejus Batutis, 
Ill.

30—J- Leonaitis, 107
Benton, Ill.

Bakanauskas, 
Easton, Pa.

B. Shatkus, 
Grand Rapids, Mich.

Audicjaitis,

Lovine,

Powers4ale

41 Ečkert
E. Mnhanoy

Box 24, Wilsonville,

Duquoin

Bushkill
Scribner

N.

677
1256

Užsidarius dirbtuvei, kurie
45 metus

Vyve.

Avje.,

St.,
Ave.,

St.,
St.,

Ave.,
Ill.

Viče-Pirm. K.‘Juška, 325—4th Avė. 
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349— 

, 10th St, ,
Fih. Sėkn K. Shhnkusj 135—36th St.
Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė.

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

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

2435—83rd St., Moline, 111.

NuUrlrhų' fdštihinkhš *▼. T.
tauskas, 1946 Sharon Ay

Turtų raŠt- J. Overaitis, 4689 Bran
don Ave. t _

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton
Ave.
Guntarienč. , •

Iždo globėjai: E. Vegelienl ir O.
Draugijos Susirinkimai atsibūna 

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

Tai skaitėsi pomirtinė darbininkai turėjo 
_________ Dabar, kuomet amžiaus ir šioj kompanijoj bu- 
kompanija uždare savo dirbtu- vo išdirbę po dešimtį metų, tai 
vę, tai apdraudos kompanija gavo bonus už kiekvienus ne
pranešė darbininkams, kad jie, tus P° savaitinę algą. Bet ku-
vę,

jeigu nori, gali išsiimti naujus 
palisus ir už juos mokėti pagal 
savo amzf. Vadinasi, seniems 
darbininkams dabar jau reikia 
labai brahgiai mokėti, todėl 
veik niekas nau|įj palisų ir ne
bandė imti. Tai visi įmokė
ti pinigai kompanijai pasiliko, 
darbininkams nieko- negrąžino.

Apie porą metų šioj dirbtu
vėj kompanija įvedė penkių 
dienu darba. Tuomet sakė, 
kad pilnai užteks darbinin
kams dirbti penkias dienas. 
Kadangi tapo pusė dienos su
mažinta, nes subatomis dirbo 
tik pusę dienos, tai ir darbi
ninkų algos susimažino. Tuo
met boseliai vėl pradėj.o dar
bininkus agituoti, kad/jie ga
lėtų pasidaryti tokią algą, 
kaip dirbdami penkias ir pu
sę dienos, tai reikią kasdien 
padaryti po vienį šmotą dau
giau, nes nuo šmbtų flirba, tai 
ir išeisią lygiomis. /įDarbinin-1 
kai patikėjo bosų žodžiams iri 
pradėjo nertis iš -kailio, kad1 
daugiau įdarbo padarius. j

. Bet ku
rie darbininkai gavo bonus, tai 
jų kompanija jau daugiau i 
darbą nepriims, nes jie seni, 
kompanijai netinkami.

Darbininkai, išdirbę \šioj
+

Jau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštj

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos

Draugijiį Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRASAI

I

Pirmininkas—-F. RODGER^.
312 Oregon St.. Pittsburgh, 
(Corliss Sta.) .

Vicc-Pivinininkas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, Now Kensington, Pa.

Sok rotop us *-J, MILIAUSKAS,
626 Wdodward Ave.>- McKees Rocks,

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

Glbb&jai:
URBONAS,
434 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS,
.3012 Bremen Ave., Brentwood, Ph.

URBONAS.
172.3 Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Pa.,

Pa.
Pn.

irJi8 .
vIsob Pietų Amerikos darbininkų gy- j 
venimą; telpa daug gražių eiliaraščių j 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi skaityti ir platinti 
"RYTOJŲ.” Tuomet jis Susipažins su 
savo klases brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik.;,___$3; Pusei___ $1.50 Į
Pinigus siųskite American Express į 
money orderiais, juos išrašydami 
“RYTOJAUS” vatdo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montds de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina .

Kai isbandėt perdėjimus

ant i

G.
A.
J.

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

___ _ • _ _ i
2— J. Saulis, 3225 Stafford St., Pittsburgh, I

Pa., (Corliss Sta.)
3— P. Siidulicne, 

Pa.
4— J. Pacauskas,

Shenandoah, T
5.—V. Labutis,

McAdoo, Pa.
6—M. E. Custericnc, 

Cleveland, Ohio.
7— J. D. Sliekas,

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

Pittsburgh, Pa.
9— K. Stašinskas,

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis,

Heights, III.
11— J. Barškietis, P. O.

Pa. '
12— J. Kinderis,

Ambridge, Pa.
13— Wm. Orban,

Landing, Pa.
14— Geo. Urboną#.

Bradi^ck, Pa, ’’

108 Cress

539 W.
i.

121 E.

926
.3121

St., Carnegie,

Arlington

Monroe

Wheelock
Elroy

st.,
st.,

Rd.,

Ave.,

P. O. Box 655, New
1100 Union ^Ave., Chicago 

Box 441, Courtney, 

Maplewood 
I). No. 42.

Library

439

R. F.

4.34

Avė.,
Rices

St.,

Vietoj jy užsirukyk Lucky"

t A

TAI kovos Šauksmas uz susilaikima !
Būk blaivus—-būk blaivus visiems daly
kams, net ir rūkydamas. Venk tos ateities 
šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, jei 
nori išlaikyti tą moderniška*, visada 
jauną figūrą. "Jų, vietoj — užsirūkyk 
Lucky”.

Lucky Strike, puikiausi ciga- 
retai, kokius jus kada ruket, 
pagąminti iš puikiausių 
tabakų Derliaus — “JIE 
o r* A IMTI” i „E,,

B Strike turi extra, slaptą Šil-
nriwnrainMiiaiw * a į

dimo procesą. Visi žino kaa 
žiluma valo ir taip sakę? 
20,679 daktarą kad Luckies 
mažiau erzina jūsų gerklę.

Ateinanti įvykiai 
mota savo, 

šmėklas prišakin

UŽSUK—Lųcky Strike špkių

“It’s toasted“’
Jusu Gerkles Apsauga—Prjįęž knitejimus—pries kosyjj. 

line 111 1 iiwwik -jwwrejwr »i . '"**.* ■ ■ J «
Del nutukimo, yra tiktai viena Gyduolė. Ji yra: Valgyk tam tinkamą valgį, Yra virš šittltę^gyqųolįn Nųjukimui, Bet ne viena jų nuoma 

gelbsti. Visos yra nuodingos.” Sako Vaųęe ThonųMųn,'jo Knygų j, “Valgyk ir Auk Li8»as”, išleista p«r E. P. Dutton 8C Company. Mes 
netvirtinom, Lucky Strike čigaretų rūkymas.sugražins modemiškas figūras, ar sumažins kūfm*. skabiam, jog kai jau sau perdaug 
gerumu išbandėt, 'jų vi0t<>7-—užsirūkyki t Lųcky”. Tugjųe išysngsit perdėjimų c^lykųb kųfip p^dMiųg svori ir, išvengdami perdėjimų 
išsilaikysit modernišką, gražia figūrą. ©1030. The American Tobacco Co.. Mfrs

30—J.
L.

32— K.
33— A.
34— J. Audicjaitis, Box 118, Royalton,
3o—‘K. Bagdonas, 114 N. Vine St.,

So. Hohaon
, Caatlo Shannon,

E. 6th St., W.

N. Morrison Ave.,

_______  ___ Andrus St., Akron,
Ohio.

41—J. Guzcvičienč, Box 400, Benld, Ill.

Saginaw.
' I '

Shamokin, Pa.
36— Ch.'. Vaičiūnas,

37— L.
Pa

38— F.
Frankfort, III.

39— J. Willumat, 
Collinsville, III.

40— Ig. Kirtiklis, 1
Ohio.

929 
Harrisburg, Ill. 
Aiman, Box 568,

Siaučiulis, 304

417

1388

st.,

42— F. Miller. Box 264, Buckner, III.
43— -K. Šatap, 215 Hess Ave., 

Mioh, '
44— L. Lasky, Box 413, Zeigler, III.
46—M. Savukaitienč, P. O. Box 262, Cuddy, 

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

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— r-A. Matulevičius,

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 37 

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

Wilkes-Barre, Pa. 
Chicago, Ill.

53— J. GudižaUskas, 437 Elm St., Tamaqua, 
» Pa‘54— -G. Braknis, 222 Crystal Lake Dr., 

Pontiac,' Mich.
55— T. Sopata, 1180 Sycamore St., 

Washington, Pa.

5768
P. O.

46 Ten

Norv'ich

' S. Auburh
307 | Plymouth

Addison
Box

Eyck

Ave.,

Ave.,

246,

St.,

West

Ave., 
Ave.

VIENYBĖS DRA UGYSTĖ 
BROCKTON, MASS.

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

Pirm.
Pirm.

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

. tell Ave.
Piniginis rašt. K. Venslauskas, 12 

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

St.
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale 

•St.
Kasos globėjai: A. Amsėjus, 129 

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

Maršalka F. Sąulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūn? paskutinį 

panedėlį kiekvieno menesio.

51

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale 

st. ■ , .
Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų Rašt.

St.
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell į 

Avė.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S.' Petravičia, 162'

Melrose St.1'11
S, Mačjulaitis, 57 Arthur St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipąuskis, 19 Ames
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą seredą 

kiekvieno mėnesio.

J. Stoškus, 20 Faxon

LI ET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DIN 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. Kripkūniene, 
1529 Hamilton Ave.

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

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

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

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Salės Parandavotojas A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

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

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas,
593 Avė. A. 

Vice Pirmininkas A. Bočis,
68 W. 10 

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard 

Iždininkas F. Lukaitis,
'* 880 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.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, QONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park

Terrace. , • *J
Pirmininko pagelb. O. GiraitienS, 431 

Summit St,
Protokolų Raštininkas J. Kazlausk&S, 

481 Hudson St.
Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 

mit St.
Iždininkas A. Klimas, 36
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket
vergį kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartfox4> 
Conp., 7:30 vai. vakare.

431 Sum-

Russell St 
Ashley St. 
Staugaitis,

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.
Iždo Globėjai: D. Kalnetiene,

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

Organo Rašt. J. Kentrus, 201 E. 1 
Westfield Ave., Roselle Park, N. J.

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

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

___ MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUG 
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MAJ

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun- 

ker Avė.; Pirm. Pagelbininkė O.- 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 

9K(- į Finansų raštininkė K. čereškiena, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. KHma- 

t ivičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 

22o St., M. Dobienė, 221 Ames St.; y.: 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 

i St. Visos Montello, Mass.

’ši 
■

Pirm. J.
Avė; 

Vice-pirm.
Avė.

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

Liubertas, 4177 Ashland

J. Birštoną^, 2739 Carson

PITTSBURGHO 1R APIELINKfiS 
PR1EŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

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

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

Sekretorė A. K. Sliekienė, 3121 El
roy Ave., Brentwood, Pittsburgh, 
Pa. '

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

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

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

, praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 
buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

TeL: Midwood 6261

MALONŪS RŪKYT

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR * Mrvri?r?TT np .A unveTū Mriilw.MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 
ILLINOIS

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

5 DIENOS ANT VANDEHYHO
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir į

LIETUVA
Greičiausiais garlaiviais

IR

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba

NORTH GERMAN
LLOYD

57 B’way, New York, f/

r Z.X

Brooklyno 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 prakilnesni biznie* 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti; ir po vardu PETRO.

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

prakilnesni biz 
Visi rankomis pa-

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
1ST DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y. .
— ■.in ll. - .............................. .. ................................ ......... , .......................... ..........

M

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
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 I

Urbo Lax Tabs.
yra tai kąnudlo prieš Įeitą amži
ną žmogius priešą—vidurių ui- 
kietejimą—kuris žmogui pagami
na daUg rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75o už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont Arm*) 
MASPETH, L. L, N. T. 
Telephone, Juniper 8796

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit 
mąn prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir U&BOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

s Vardas

No.

/ Miestas 
i ;

—Street or Arenu*

State
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VIETOS ŽINIOS
Visus kviečia SLA 250 kuo

pos Progresyviai Nariai.
• Vienas Rengėjų.

at-

Pripažino, kad Zaro Agha 
Turi 156 Metus Amžiaus

Turkas Zaro Agha, kuris 
vyko‘į Jungtines Valstijas ir
šakosi turįs 156 metus am
žiaus, kaip kuriuose žmonėse 
(sukėlė abejonių, nepasitikėji
mo. Mat, daugelis mano, kad 
čia gali būti sudaryta koks 
nors suokalbis pasipinigavimui 
ir todėl jį garsina tokiu senu. 
Todėl jį tyrinėjo gydytojai ir 
pripažino, kad jis tikrai turi 
tiek metų.

Bet ar galima pilnai pasiti
kėti“ tiems-gydytojams, kurie 
tyrinėjo,- kad jis toks senas, 
tai Vėl kyla kitas klausimas.

Aukščiausias Pasaulyje 
Budnikas

’ ■* New Yorke ant 5th Avė 
34th St. bus augščiausias bu- 
dinkas visame pasaulyje.
turės 1248 pėdas augščio. Bu- 
dinkas būsiąs užbaigtas 1 d. 
gegužės^ 1931 metais.

Kuomet New Yorke žemė 
vis eina brangyn, tai žmonės 
pradeda kilti į padanges.

ir

Gerai Pavykęs Proletarų 
Meno Apskričio Piknikas

20 d. liepos, Regina Roost 
Parke, šalia Patersono, įvyko 
Proletarinio Meno Sąjungos 
Trečio Apskričio Piknikas. Tai 
buvo tikra dainų šventė, nes 
piknike dalyvavo keturi .< 
rai—Aido Choras iš Brookly
no; Lyroj; Choras iš Maspetho, 
Bangos Choras iš Elizabetho ir 
Sietyno Choras iš Newarko. 
Patersono Laisvės Choras šiuo | 
tarpu turi vakacijas, tai jisai 
piknike nedainavo.

Publikos susirinko nemažai 
ir išrodo, kad Trečias Apskri
tis pasidarys pelno, šiuo tar
pu dar negalima pasakyt, 
kiekio pelno bus. Tarp kitko, 
buvo rinkta aukos “Daily 
Worker’iui.” Kokios* pasek
mės—bus vėliaus pranešta.

Apie visus chorus reikia pa
sakyti, kad jie gerai dainavo. 
Kaip dainininkai, taip ir chorų 
vedėjai gerai rengėsi prie šio 
pikniko. Kiekvienas choras 
užsirekomendavo kokia nors 
nauja daina. Aido Choras, 
kaiį) paprastai, dainavo šau
niai. Ta patį reikia pasakyti 
ir apie Lyrą,kuri, beje, vėl pra
dėjo augti naujais nariais. Eli
zabeth© Choras, nors dar jau
nas, bet publikai patiko. Ge
rai pasirodė ir Sietyno Choras. 
G Patersono Choras vasaros 
metu nedainuoja, bet atėjus 

^rudeąjiui, kaip teko girdėti, vė
rei pradės dainuoti.

Be dainų buvo dar ir pra
kalba, kurią pasakė d. L. Prū- 

i šeika. Jo prakalba, kaip pap
rastai, buvo pamokinanti 
padarė 
gramą 
kas.

Graži nuotaika viešpatavo 
tarpe pikniko dalyvių. Visi 
jautėsi kaip vienos šeimynos 
nariai.

” ; - Vienaą iš Piknikierių.

, I S€ cho-'

ir 
gero įspūdžio. Pro- 
vedė d. B. Krasaus-

17 vvi •
Karščiai

j/Y^rką ir apielinkes jau 
kelinta. Hipną kankina nepa
prasti ’kaiščiai P Sekrn‘adieni, 
20 d. birželio, karščiai siekė 
100 f? daugiau laipsnių. Visur, 
kur tik’ randasi vandens, žrrio- 

tiek ’prisikimšę, kad nei 
praeiti negalima buvo. Coney 
Islande buvo apie milionas 
žmonių ir apie 20,000 pajūry
je ant smilčių miegojo. De
vyni 'nuo karščio numirė ir 
daugybė krito, kuriuos reikė
jo nugabenti ligoninėn. L_„ 
nešama,kad dešimts besimau- 
dydami nuskendo.

Sąryšio Išvažiavimas
D.N.Y.D. Organizacijų Sąry

šis rengia puikų įsvažiavimą 
ateinantį sekmadienį. Fdrest 
Parke. 'Komitetas daro visus 
galimus būdus, kad šis išvažia
vimas būtų vienas iš sėkmin
giausių, ir kad atsilankiusieji 
pasigėrėtų ' programos 
mu.
* I Dz

Iš SLA 259 Kp. Susirinkimo 
Ir Apie Prakalbas

Liepos 7-tą dieną įvyko mė
nesinis susirinkimas S.L.A. 250 
kuopos, šiame susirinkime de
legatai turėjo išduot raportą 
iš SLA 36 Seimo, kuris atsibu
vo tarpe birželio 16-121 d. Chi- 
cagoje. Delegatais buvo P. 
Svetka ir V. Zabelckis. Pirmi
ninkui pašaukus delegatus iš
duot raportą, P. Svetka pradė
jo aiškint, kad kaip tik atida
rius seimą, komunistai pradė
jo triukšmą kelt ir negalint jų 
nuramint, buvo išmesti iš sei
mo. Nariams užklausus, ko 
reikalavo komunistai keldami 
trukšmąy V.. Zabelckis atsa
ko: Komunistai reikalavo vie- . 
no nario į tarybą. Vėl nariai 
klausia, už ką iš seimo išmetė 
progresyvius delegatus? V. 
Zabelckis atsako sekamai: 
Kuomet atidarant seimą už
giedojo amerikonišką himną, 
tai visi sustojo, bet kuomet už
giedojo lietuvišką himną, tai 
visi progresyviai sėdėjo; tai ar 
galima tokius lietuvius laikyt 
seime? Ir vėl nariai daro se
kamą pastabą: Taip, mes gy- 

l'Vename Suvienytose Valstijo
se, tad mes turime ir pagerbt 
šios šalies himną, bet niekas 
negali priverst giedot kitų ša
lių himnus, ir mes nesiuntėme 
nuo mūs kuopos delegatus į

Į seimą garbinti Lietuvos didvy- 
! rius, Lietuvos darbo žmonių 
engėjus, bet mes siuntėme de
legatus apkalbėti SLA. reika
lus. Delegatai neturi ko ra- 
portuot. Draugė Bimbienė

| klausia delegatų: “Jūs sakote, 
kad progresyviai delegatai kė
lė triukšmą, bet visi progresy
viai delegatai buvo išmesti 
laukan dar tik pradedant sei
mą, ir viskas turėjo eiti, kaip 1 
patepta, ir ar gi nebuvo ap
kalbėta SLA, finansinis stovis i 
bei paskolos?” P. Svetka ima 
aiškint, kad SLA visos pasko
los išduota ant pirmų morgičių 
ir geram stovy. Tik P. Svet
ka pažymėjo, kad viena pa
skola Conn, valstijoj, tai jau 
neaiški, nes bankas turi pasko
linęs dvyliką tūkstančių, ant 
pirmo morgičiaus. Bet atsira
do tokių narių, kurie, regis, 
nemoka nei skaityt, nei rašyt, 
ir jie žino tik tą, ką jiems kas 
pasako. Pradėjo ginčyt, kad 
būk SLA visos paskolos yra iš
duotos ant pirmų morgičių ir^, .
visos saugios. Bet kada advo-l būtinuosius neatidedamus re- 
katas S. Briedis užklausė tų | dakerjos darbus, nu o kūnų ne- 
tamsuolių, ar jie gali pripa- !’a. atlai,dos "G1 sekmadieniais; 
rodyt, kad SLA Pildomoji Ta->ZU. .tie 1dl’au^ .nudirbtų 
ryba, duodama paskolas, davė' ekstnmus laikraščiui darbus, 
padaryt > tyrinėjimą “Title • ku?mGt r?dakG1J0S. na™i turi 
Guarantee” kompanijai, o jei-1 važinėti sestadieniais, sekma- 
gu to nepadarė, tai kartais iri dieniais ir kitomis dienomis su 
ant pirmo morgičiaus gali būt i P! aka ^omis .S-LĄ^reikalais n 
nesaugi paskola, .tai gegužinės! kltai.s organizaciniais ti <s ais, 
tarybos gynėjai į tai nieko ne-l“t^i užtikrinam, jog Lais- 
atsakė. Padiskusavus, pasi-.y.f^ redakcijos nanaineatsi- 
ginčijus taip ir pasiliko. Ne-(‘ kktų nuo lutų, kas mcia te
žiūrint to, kad pirmininkas di- monstracijas n išvažiavimus, 
delis pritarėjas gegužinės pild. apie kurnios rašo drg. Pelec-
tarybos, vienok nedrįso už
klausti susirinkusių narių, kad , 
priimtų raportą. Tas taip va-i 
dinamas delegatų raportas pa
siliko visiems neaiškus, nes ir 
patys delegatai, matyt, nežino
jo, ko progresyviai delegatai 
reikalavo iš;gegužinės tarybos 
pradedant seimą. Mums yra 
žinoma, kad progresyviai de
legatai reikalavo, kad geguži
nė taryba įsileist d. Bacevičių 
į mandatų komisiją, o delega
tai raportavo, kad progresy
viai reikalavo vieno nario į ko
kią tai tarybą. Tat, del pla
tesnio išaiškinimo apie atsibu
vusį SLA 36 Seimą SLA 250

į East New Yorko Išvažiavimo 
Komisijai Susirinkt

A.L.D.L.D. 185, L.D.S.A. 
111 ir S.L.A. 322 kuopų išva
žiavimo komisijų nariai ' turi 
susirinkti 23 d. liepos, 8-tą vai. 
vakare, pas Misevičius, 115 
Montauk Ave., East New Yor- 

Visų trijų komisijų na- 
b ū t i n a i ats i 1 an k y k i te.

Kom Narys.

1,400 Dalyvavo Ekskursijoj 
Tarp Dark. Apsigynimo

I
Liepos 19 d. įvyko Tarptau

tinio Darbininkų Apsigynimo 
laivu ekskursija į Hook kalnus. 
Buvo garsinta, kad laivas iš
plauks nuo South Ferry 2-rą 
vai. po pietų. ,Bet per komite
to neapsižiūrėjimą laivas iš
plaukė 4:40 minutų vakare. 
Todėl laivas nedavežė paskir- 
ton vieton—į Hook kalnus, su
stojo Palisades Interstate 
Parke.

Laivu važiuojant draugai 
darbininkai linksminosi, dai
navo Internacionalą ir kitas 
darbininkiškas dainas. Muzi
ka griežė visokius šokius. Pro
gramą išpildė J. P. A. Buvo 
rodomi krutami paveikslai 
apie Rusiją.

Ekskursijoj dalyvavo įvairių 
tautų ir rasių žmonių. Reikia 
priminti, kad lietuviai nesirū
pina masiniais išvažiavimais. 
Ir šiame išvažiavime labai ma
žai lietuvių dalyvavo, būtent: 
Aleksynas, Saulėnas, Tamošiū
nienė, C. Pivoriūnas, Depsas, 
Žilinskas ir Sinkevičiūtė. O 

Į juk mūsų spauda—“Laisvė” 
garsino kiekvieną susipratusį 
darbininką dalyvauti šioj eks
kursijoj.

Tą pačią dieną, 19 d. lie
pos, įvyko ties finų konsulatu 
demonstracija. Lietuvių irgi 
dalyvavo K. Balčiūnas, . 
synas, Saulėnas, Krasauckas, | 
Šerienė. čia paminėjau 
draugų skaitlių dalyvavusių na, bet vis didėja. Kur tik 
darbininkiškame judėjime. i būna kokis nors darbelis, tai

Na, mūsų Brooklyne ir apie-' tūkstančiai darbininkų atlan- 
linkėj randasi tūkstančiai lie-, ko tas vietas jieškodami dar- 
tuvių, kurie gal ant smilčių . bo. Ant Bowery gat. eina šio- 
voliojosi. Teisybė, daug ken-1 kie tokie darbai. Ten per per- 
kia ir bedarbė. Bet yra ir | eitą savaitę priėmė tik šešis 
tokių, kurie dirba visada ir jie . darbininkus, o tūkstančiai dar- 
absoliučiai nedalyvauja, kaip j bininkų aplankę tą vietą pra- 
mūsų “laisviečiai.”

Nuo T.D.A. ekskursijos pel
nas eis tiems draugams, ku
rie šiandien kalėjime pūsta už 
darbininkų reikalus, o mes, 
lietuviai darbininkai ant smil
čių voliojamės pajūryje, 
yra didelis apsileidimas, 
bininkų Pahtija ( ?—Red.) 
draugus darbininkus ragina 
stoti kovon prieš— dabartinę 
sistemą, o lietuviai darbinin
kai nekreipia į tai atydos. Tai 
sarmata.

ke. 
riai

KOVA SU MIESTO 
TRIUKŠMU

New Yorke ir apielinkėse 
daugiau ir daugiau 
kaip sumažinti tą 
kuris gyventojams 
ramumo. žinoma, 

su-

dabar vis 
kalbama, 
triukšmą, 
neduoda 
būna labai daug įvairių
manymų, įvairių planų, bet iki 
šiol dar pageidaujamų pasek
mių neturime.

Iki šiol statant didelius bu- 
dinkus, geležiniai rėmai ir kiti 
gelęžies darbai buvo taip va
dinamais nitais sujungiami. 
Laike tokio darbo būna labai 
didelis bildėsis. Mat, kada 
pradeda tų nitų galus užkali
nėti—pleišyti, tai jau didesnio 
triukšmo negali būti. Todėl 
norima išleisti patvarkymą, 
kad vietoj nitų vartojimo, ge
ležį galima būtų sulieti. Ma
noma, kad tuomi būtų daug 
sumažinta bereikalingo bilde
sio. Pakol kas, tai dabar ma
noma uždrausti nitavojimo 
darbą nuo 5 vai. vakaro ‘iki 
8 vai. ryto rezidencijų srityje.

Didžiajam New Yorke be
siu ; darbių armija ne tik nesimaži-

Tai

S. Peleckas.
REDAKCIJOS PRIERAŠAS

Jeigu drg. Peleckas bei kiti 
laisviečių kritikieriai atliktų

monstracijas ir išvažiavimus,

Jie, kuomet laikas lei- 
buvo demonstracijose ir

Į! MIRTYS—LAIDOTUVES
-------*---------------- -------------- ■

Joseph Naudžiūnas, 61 me
tų, 133 Grand St., mirė liepos 
18 d., bus laidotas liepos 22 
d. Alyvų Kalno kapinėse.

Frank Bulovas, 50 metų, 58 
Hudson Ave., mirė liepos 19 
d., bus laidotas liepos 2$ d., 
šv. Jono kapinėse.

William Tuliski, 50 metų, 
636 E. 14th St., N.Y.G., mirė 
liepos 18 d., bus laidotas lie
pos 22 d., Kalvarijos kapinė
se.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N.

B. Figens, 221 Second St. 
Mickus, 278 Second St. 
pas Singerj.

s.
Ir

J

PARDAVIMAI
PARSIDUODA "kendžių Štaras labai 

pigiai. Biznis įdirbtas per daugelj 
metų. Priežastį pardavimo sužinosi-1 
te ant vietos. Atsišaukite: 81 John-Į 
son Ave., Brooklyn, N. Y. 171-3
PARSIDUODA kendžių Storas: biz

nis įdirbtas ir gera proga pirkti.
Pardavimo priežastis—liga. Prie sto
ro yra du kambariai. Kreipkitės po 
num. 101 Meserole St., Brooklyn, N. 
Y. 168-73

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVQKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

šydam i darbo.
Kitose vietose tokia pat pa

dėtis.
žiemą prezidentas Hooverisl 

sakė, kad palaukite vasaros,! 
tai jau darbų, bus užtektinai, i 
Dabar vasara jau įpusėjus, o j
clarbų dar., mažiau yra, negu 
pirmiau buvo,., nes desėtkai 
tūkstančių jaunuolių mokyklas 
užbaigė ir pradėjo darbo j ieš
koti. Prezidentas tyli. Vei-į 
kiaušiai sulaukęs žiemos, vėl' 
tą patį pasakys—lieps pavasa
rio palaukti.

Telephone, Greenpoint 2820

J. 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. 

-------- ----------------------

Namy Maliavotojai ir Dailydės
(CARPENTERS)

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

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET

Brooklyn, N. Y.
Arba Telefonuokite:

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

a SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

* • 1 • • ' f
i X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
' VALANDOS:

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u a paveikslui 
(vairiomii b p a 1- 
vomis. Atnaujina 
■enui Ir krajavui 
Ir sudaro iu 
amerikonižkaii.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

KreipkitSi t i u o 
adreiuj

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

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
i . STOGDENGIS ’
Metalu Išmušame Siehaa 
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 
Public

PHONE
Stagg 
5043

Patarnauju visiem be skir- 
tuhio. 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 Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

kris:
Su Policijos Pa 
Bijosi Kūdikių. 
Antra ALDLI).

Ekspedicija. 
Spaudos Naudai 
Mūsų Chorai.

Rašo Dzūku

kuopų ats
argument!turėdami 

gresyvius 
galėdami 
prie gegužinės taryl 
visogalinČios^ polici. 
Policijos buožė ne \ 
kiuose atsitikimuose 
karnas ginklas, kad 
.narius toj organizac 
jie nenori.

Worcesterio 57-tos 
šistai varo ardymo d 
susirinkime su D 
lazda veda tvarką, 
gieji nariai tokios d< 
nesibijo ir daro p 
progresyve Pildomą 
Newarko trys fašisti 
liai, laikydaipi^susiri 
rėjo didesnį skaičių 
uniformuotos polici jo 
susirinkime dalyvavo 
narių. Kas keisčiaus 
Šistėliai Newarke jiei 
pos čarterio, bet jokiu 
galėjo jo surasti. Pitt 
pos susirinkimą su po 
gelba išvaikė. Tai pa 
Gegužio darbų Chicaj 
gužis Chicagos seim 
praktiką, gi jo gizeli 
kę jau lošia komediją 
si SLĄ. nariai turi jį 
tinti tokių ponų darbi 
prie išrinktos progre: 
domosios Tarybos.

palaikyti

raudon 
rg. Ale

Lietuvos fašistinė v 
kia jautri, kad ir per 
amžiaus vaik 
cijos bijo. 
vykdamas iš Sovietų
buvo sustojęs ir Lietu 
penkių metų męrgait 
atkirsdavo: nevadinki 
mergaite, nčs aš esu 
Drg. Aleknavičius už 
pašauktas į valsčiaus 
pasiaiškinti.

Well, kaip pasirodo, 
tu vos ponai tuojaus I 
tik ką gimusio kūdikic 
-nebūtu jis bolševikiški

ALDLD. 
glų kalba 
tams.

Centras pa 
knygas ši 

Pakeitimo prie 
nuo komiteto priklai 
kad pirmutinė knyg 
Daughter of Revolutio 
išsibaigus ir jos dauj 
spausdina. Vietoje tos 
dama mokslinė knygi 
nekurie organizacijos n 
aplaikė.

Antra šių metų ek 
bus pradedama siuntii 
pradžia rugpjūčio mė 

šią ekspediciją įeis ir 1 
parašyta drg. Pruseikc 
tautas Mažasis”, 
kuopų veikėjai
kad jūsų kuopos nar 
pasimokėję ir sekretori 
rie išrinkote metines 
nelaikykite pas save, be 
į centrą, kad pasimokėj 
gautų laiku knygas. \

Ku< 
pasir

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipia tįsi

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA —
Jūs pažįstate mūs> mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 

, linksma pasimatyti.
• Kurie dar nepažįstate mūs, tai 

del pažinties užeikite, o būsite ma- : 
loniai priimti. - ■ '■

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

kas. 
do,

i dalyvavo kituose masiniuose 
darbuose,
matyt nei drg. Pelecko, nei ki
tų kritikierių, apie kuriuos ži
noma, jog tuo laiku jie nedir
bo, taigi buvo liuosi. Kada 
tik iš redakcijos nebūna iš
traukti draugai prakalbomis 
bei kitais neatidėliojamais or
ganizaciniais darbais, visuo
met matysite demonstracijose 
bei revoliucinių darbininkų pa
rengimuose bent tą redakcijos 
narių dalį, kuri kaip nors gali 
išlikti nuo skubaus laikraštinio 
darbo.—Kitokiame atsitikime, 
ką gi kritikieriai siūlo: gal su
stabdyti laikraštį?

Pagaliaus, ar matome tuos 
kritikierius pardavinėjant Dai
ly Workerį ir dalyvaujant mi
tinguose prie dirbtuvių vartų ? 
“Laisvės” (gi redakcijos na
riams tatai yra reguliaris dar
bas kas savaitė. O kada įvyk
sta areštas, tai kiti redakcijos 
nariai žinokitės sau—kritikie
riai nieku nepadės, q tiktai 
vaikščios aplinkui, pasakoda
mi apie- laisviečių “apsileidi
mą,” bet nenorėdami nei patir
ti, kaip it kas dedasi. '

kur visai nebuvo

Tel., 0783 Stagg

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue ‘ , Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-8514 
Ukirpkit ii skelbimą ir prislųskit karta su užsakymu ' 
d • i . ‘; > i

Mūsų spaudos nauda 
kas įvyks H Apskričio 
17 d. rugpjūčio ant 
Farmos, Linden, N. J. 
piknike dalyvaus Sinty 

' ras iš Newark, N. J., 
choras iš Brooklyno. 
iš eilės bus penktas 
parėmimui darbininkišk 
dos. Vieta puiki ir k 
žmogų patraukianti ir 
darius šį pikniką sekini 
kiekvienas New Yorko 
linkės progresyvis lietu 
bininkas 
vumą;

D?g. Pruseika kail 
menininkų apskričio pa 
20 liepos Patersone, N.

kviečiamas iniMOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
,. IR BEAUTY PARLORPra- kuopos progresyviai nariai ren- 

Igia prakalbas. Kalbėtojais 
bus iš SLA 83-čios kuopos na
riai, kurie buvo delegatais S. 
L.A. 36 Seime ir po seimui ty
rinėjo gegužinės tarybos duo
tas paskolas lietuviškiems biz- 
nierėliaiųs. Prakalbos bus 
pėtnyčios vakare, liepos 25 d., 
pradžia 8-tą vai., National 
Hali, 91 Clinton Ave., Mas
peth, N. Y. Į šias prakalbas 
privalo atsilankyti visi SLA 
250 kuopos į nąriai ir , visi Lie 
darbininkai, kurie interesuoja
si SLA reikalais.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

puiku-

Rep

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
> > f . 11. r

%

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Šįmet turime geriausios ir vėliau

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

KAINOS NUO $5.50 IKI $Hhb(T
y ' PNudažom žilus niaukus ir sugar- r 

biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės * 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.

Trečio Apskričio M< 
Sąjungos chorai daro p 
Jau Šią vasarą visi bem 
sirodė keliuose parerigir 
tas daro gerą įspūdį, 
manymu mūsų choram: 
tina visiems kartu sus 
bent porą dainų ir bent 
riame parengime iš vi 
Šimtų dainininkų sudaii

u.

)
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