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KRISLAI
Kam čia Svarbu?
SSSR. Degtukai J. V. Ar

mijai.
20 Metų Sukaktuvės.
Ateina Gerų žinių. 
Šposininkai.

Rašo Petraška

Bernard Shaw bando įtikin
ti svietą, kad Joana Arkietė 
buvo nedaili merga. Tūlas 
A. B. Paine atsako per New 
Yorko “Times,” kad Shaw me
luojąs, nes Arkietė buvusi la
bai daili merga. Kam čia tas 
svarbu? Kodėl del to reikėtų 
eikvoti rašalas ir liežuvis? 
Ažuot diskusavus šių dienų 
opiuosius klausimus, tie ponai 
eina į praeitį ir tuo bando nu
traukti žmonių mintį nuo bė
gamųjų reikalų į senovės maž
možius.

Mr. Shaw turėtų susirūpinti 
ne Joanos Arkietės išvaizda, o 
tuo, kad šiandien kapitalisti
niuose karštuose šimtai tūks
tančių gražiausių darbininkių 
merginų priverstos 
skurdo parsidavinėja 
naši!

bado ir 
ir naiki-

kareiviaiJungtinių Valstijų 
naudos Sovietų Sąjungos paga
mintus degtukus. Armijos vir
šininkai nesenai padarė kon
traktą su kompanija, per kurią 
Sovietų Sąjungoj gaminti deg
tukai yra pardavinėjami. Jie 
tai darė todėl, kad SSSR degtu
kai yra pigesni, o jie pigesni 
lodei, kad Sovietų Sąjungos ga
myba planinga; ten nėra para
zitų, kurie imtų pelną; nerei
kia leisti milionų dolerių skel
bimams,

Greta 
šauksmų 
gos prekybos pavojų, 
ba eina savais keliais. Pigios, 
geros prekės yra pačios savai
me propaganda: jos nugali vi
sas kalbas ir šiaudinius argu
mentus!

buržuazinės spaudos 
apie “Sovietų Sąjun- 

preky-

Ar jūs žinote, draugai, kad | 
šiemet sukanka 20 metų nuo! 
“Laisvės” gyvavimo? Tai ne
paprastas įvykis mūs judėjime.

• Mes tą įvykį turime gerai at
žymėti. Visos didesnės kolo- ' 
nijos turėtų suruošti parengi
mus—piknikus, koncertus, etc. 
—sustiprinimui mūs dienraščio 
ir padėjimui jam pergyventi 
sunkiuosius laikus, bedarbę!

Brooklyne “Laisvės” piknikas 
turi būti vienas iš didžiausių, 
kokie kada yra buvę!

Iš tūlų ALDLD. kuopų atei
na geros žinios: buvę opozici
joj ir pozicijoj draugai susijun
gia bendram darbui, bendrom 
kovom už bendrus darbiųinkų 
klasės reikalus. Taip ir rei
kia! Niekas nieko nesako ir 
nesakys tiem draugam, kurie 
buvo opozicijoj, jei jie veiks, 
darbuosis, eidami Kompartijos 
nutiesta linija. Bet kurie 

* triukšmuos, ardys, ažuot buda- 
vojus, su tokiais bus vedama 
griežta kova. Kitaip ir būti ne
gali.

Gal niekas tiek daug šposų 
neprikrečįa, kaip ta j 
Amerikos miestų majorų (bur
mistrų), kuri dabar trankosi 
po Francijos miestus. Jie ge
ria, laka> šampaną ir pešasi už 
pirmenybes, kuomet Ameriko
je, didžiuma tų, kurie už juos 
balsavo, vargsta nepaprastai 
sunkų vargą ir net badmiriau- 
ja! Jau tik tas vienas faktas 
turėtų atidaryti- tūkstančiam 
apjakėlių akis!

Lenkijos Pramonės 
Bankrotas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasaulį!

MAINIERIŲ KOVA PLEČIAS; 9,000 STREIKUOJA
Chinijos Raudonoji Armija Laimi Kiangsi Provin
cijoj; Nankingo Kariuomenės 10,000 Traukiasi 

Atgal Dideliam Pakrikime
SHANGHAI.— Chiang 

Kai-sheko valdžia gauna 
jai labai prastų žinių iš 
Kiangsi provincijos. Sako, 
kad tenai Raudonoji Armi
ja nesulaikomai veržiasi 
pirmyn. Chiang Kai-sheko 
armija iš 10,000 vyrų, pa
siųsta “malšinimui raudo
nųjų,” traukiasi atgal dide
liam pakrikime. Gi turtin
gi valstiečiai (buožes), pra
nešimas sako, bėga iš pro
vincijos, persigandę - laimė
jimo revoliucinių valstiečių 
ir darbininkų armijos.

Nankingo valdžios laik
raštis “News Agency” pra
neša, kad pats Chiang Kai-

shekas nusprendė traukti į 
frontą ir paimti vadovybę 
savo armijos kare prieš ko
munistus. Girdi, jis pritru
ko kantrybės delei nepasi
sekimo karo su “raudonai
siais.”

Bet tai jau nebe pirmas 
sykis kruvinasis Chiang 
Kai-shekas grumojla komu
nistams. Pernai jis taip 
pat garsiai pareiškė, kad 
paims pats savo, armijos 
komandą fronte. Ir buvo* 
nuvykęs į Hankową tuo rei
kalu. Bet už savaitės pa
metė armiją ir ,vėl sugrįžo 
į Nankingą.

Po raudona vėliava Chini- 
jos darbininkai ir valstie
čiai kovoja prieš pasaulio 
imperialistus ir savo šalies 

militaristus

Bostono Lietuviam 
Darbininkam

Socialistai Beveik 
Sutinka su Popiežium

Konferencija gynimui 
Lawrence streikierių ir jų 
vadų nutarė laikyti platų 
aukų rinkimą palei stubas. 
Ta “tag day” įvyks ateinan
tį sekmadienį, birželio 7 d., 
ir tęsis nuo 10 v. ryte iki 
12 vai. pietų.

, Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės Bostono ir So. 
Bostono prašomi ir ragina
mi prisidėti prie rinkimo 
aukų šitam svarbiam tiks
lui.

i
Sekamose stotyse galite 

grupė,,gauti dėžutes ir informaci-

VARŠAVA.— Viršutinėj 
Silezijoj užsidarė mainos ir 
3,000 mainierių išmesta iš 
darbo. Liejykla “Laura” 
užsidarė ir 1,200 darbinin
kų neteko darbo. Šalę Var- 
šavos užsidarė neribotam 
laikui, degtukų fabrikas. 
Taip pat užsidarė didelis 
gurno fabrikas.

)

jas:,
International Hali, 42 We

nonah St., Roxbury.
Morton Hali, 1161 Blue 

Hill Ave., Dorchester.
93 Staniford St., Boston.
376 Broadway, So. Bos

ton.
Community Hall, 88 Haw

thorn St., Chelsea. '

NEW YORK.—Birželio 3 
d. per radio kalbėjo kapita
listinių laikraščių bendra
darbis socialistas Broun. 
Jis “kritikavo” popiežiaus- 
encikliką darbo ir kapitalo 
klausimu. Broun sako, kad 
socialištai tik dviem punk
tais nesutinka su popie
žium, būtent, kam pasta
rasis sako, kad “geras so
cialistas negali būti geru 
parapijonu” ir kam papa 
tvirtina, kad “dabartinės 
sąlygos yra dievo sutvertos, 

’todėl jų negalima pakeisti.”
Broun mano,/kad kiekvie

nas socialistas gali, taip pat 
būti ištikimas parapijonas!' 
Ir kodėl ne?j jul^ Socialis
tų Partijos lyderis, yra ku
nigas N:ormanf Tįoųias. C •

Atmetė Sovietu Planą

Bankrotai Argentinoj

Pra- 
val- 
biz- 

his bankrutuoja, auga be
darbėj Per gegužės mėne
sį: bąpkrutai nunešė $16,- 
145,000 arba du syk tiek, 
kiek pereitais metais, per tą 
patį mėnesį.

BUFNOS AIRES-— 
stai einas fašistinei 
džiai. Krizis didėja,

GĖNEVA.— I Narkotiku 
konferencijoj • Sovietų Są
jungos atstovas pasiūlė, 
kad būtų apribota tų nuo
dingų vaistų gamyba. Ka
pitalistinės šalys šitą pasiū
lymą atųietė, nes tai pa
kenktų jų bizniui.

Winona, Minn/— Biržu
lio 3 d. Roy Ashlėy, 38 me
tų, pavogė Evelyn Brent, 
15 metų mergaitę ir be’sive- 
žant ją nušovė. ' ( :

Visom A1.D.LD. Kuopom ir Nariam
Brangūs Ęraugai:—

Knyga ‘®Lliejus” jau išsiuntinėta visoms ALDLD. 
kuopoms ir pavieniams nariams. ’ Siuntinėjau veik 
tiek, kiek kuopos turėjo narių pereitais metais. Pa
siunčiau knygas ir toms kuopoms, kurių pinigai nė
ra aplaikyti Centre už 1931 metus. Bet toms kuo
poms likosi pasiųsta ir specialiai laiškai.

Dabar, dtaugai, yra geriausia proga subrusti mo
kėti duokles. Knyga didelė, graži ir gera. Kiekvie
no nario pareiga pasimokėti ir gauti taip naudingą 
knygą. Kuopų valdybos turi subrusti darbuotis. 
Reikia didesnėse kuopose išrinkti speciales komisi
jas, kurios aplankys tuos darbininkus, kurie dar nė
ra pasimokeję.

Nei vienas narys negali gauti knygos iki tol, pa
kol jis nepasimokės duoklių už 1931 metus. Žinoma, 
tas nepaliečia tų, kurie del bedarbės ar kitų priežas
čių negali pasimokėti. Tie darbininkai privalo gau
ti knygą ir kada jie dirbs, tada su draugija atsiteis.

Jeigu kuH kuopa, negavo knygų arba negana ap- 
laikė, tai malonėsite greitai pranešti apie tai man.

Anglų kalboje knygos dar nėra pasiųsta. Jos bus 
siuntinėjamos kiek vėliau. Kaip kurių kuopų na
riai nori gauti “Aliejus” (“Oil”) anglų kalboje. Ji 
jiems bus parūpinta.

Visoms kuopoms likosi išsiuntinėta laiškai. Juose 
yra atsikreipimas “Vilnies” klausimu. “Vilniai” 
greita parama būtinai reikalinga.

Taipgi kartu kuopoms pasiųsta naujas dienotvar- 
kis. Jį privalo naudoti kiekviena kuopa savo susi
rinkimuose.

Kartu pasiųsta ir po keletą ženklelių parėmimui 
negrų darbininkų laikraštuko “Liberator.” Draugų 
darbininkiška užduotis juos platinti mūsų; parengi
muose ir tt. 1 " • , ■

t ' • '**• M 4 J H
. -Dr. Matulaičio parašytos knygos pirmą siuntinį* 
jau gavome. Tuoj aus bus atiduota spaudai/ k

Tai >bus labai naudinga knyga apie religiją. A.L. 
D.L.D. Centras dės pastangas, kad, toji knyga būtų) 
gatava iki 1 d. spalių, tai yra, su pradžia mūsų agi
tacijos mėnesio.

Ateinančių metų knygų leidimo programa ruošia
ma. Viena iš knygų bus apie Rusijos revoliuciją ir 
piliečių karą nuo 1917 iki 1921 metų. /

Taigi, subruskite, draugai, su mokėjimu duoklių. 
Taipgi stengkitės gauti naujų narių.

D. M. šolomskas,
ALDLD. Centro Kom. Sekr. ir Knygius.

DAR 2,200- MAINIERIŲ Iš KETURIU 
KASYKLŲ PRISIDĖJO PRIE STREIKO;

ŠAUKIAMAS DISTRIKTO STREIKAS,
PITTSBURGH, Pa.—Bir-iti mainierius į streiką vi- 

želio 3 d. dar keturių ka-|?am distrikte.
sykių mainiepai išėjo į i Kova tarpe mainierių ir / 
streiką, skaičiuje 2,200. 
Dabar jau randasi kovos 
lauke virš 9,000 mainierių. 
Šeši šimtai mainierių nu- 
maršavo į Pittsburgho Coal 
kompanijos kasyklą No. 10 
Library, Pa., ir išvedė ; 
streiką 1,400 mainierių 
Nieko negelbėjo jokios pa
stangos kasyklos sargų ir 
policijos.

Tapo suorganizuotas dis- 
trikto streiko komitetas. 
Susirinkime dalyvavo 250 
delegatų. Komitetas laikė 
susirinkimą ir nutarė šauk-

anglies baronų aštrėja. Po
licija suareštavo šešius 
mainierius laike maršavimo 
į Montour kasyklą.

Stebėtinai kovingai laiko- 
• I si mainieriai. Šimtai eina 
1! į pikietą. Kovoje dalyvau

ja ne tik vyrai, bet jų mo
terys ir vaikai.

Streikas plečiasi po vado
vybe Nacionalės Mainierių 
Unijos. O gynimu suareš
tuotų mainierių' rūpinasi 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas.
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Fašistų Partija Nutarė Nepasiduoti Papai; Pijus 
XI Užsidaręs Vatikane; Tarpe Papos ir Mussolinio 

Agentų Eina Derybos

Motina Nuteista 10 Me
tų Kalėjiman už Nužu
dymų Nesveiko Sūnaus

Kauno spauda praneša: 
“Būdama -jauna našlė O. 

Š. iš Aukštadvario didžiojo 
karo laikais—1917 m. neti
kėtai nuo svetimo vyro su
silaukė sūnų. Berniukas 
gimė nenormalus — visais 

j atžvilgiais < supąraližuotąs. 
^oks nesveikas ir augo. 
Daug vargo teko motinai 
įpakėlti.' Galop.ji vėl ištekėk 
jo.1 1 Dabar. tačiau pradėjo 
dar labiau bodėtis savp ne- 
hoi'maliu > ' 'sūnumi.,- , t Vieną 
dienią - pernai jų, ■ pasiėmus 
berniuką,v išvažiavo į Kau
ną. Savo, vyrui pasakė,,ve
žanti sūnų, pas gydytojus.
“Kaip ’ji pati teisme tvirti

no, ir-tikrai buvusi Kaune 
su tuo berniuku pas gydy
tojus. : ’ Gydytojai tačiau 
griežtai atsisakę berniuką 
išgydyti. • Tada, kaip pati 
prisipažino, įpylusi vargšui 
berniukui acto esencijos į 
burną/ pridėjusi, prie jo 
raščiuką, prašydama kata
likiškai palaidoti, ir paliku-, 
si jį “Dievo? valiai.” Motir 
noš širdis/ girdi, neišturėju-

Francija Susirūpinusi 
Prekyba su Sovietų 
Sąjunga

PARYŽIUS.— Prekybos 
reikalais Franci j on pribu
vo Sovietų atstovas drg. 
Serge Dvolsky. Francijos 
dalis kapitalistų, sakoma, 
daro spaudimo ant Valdžios, 
kuri* buvo pradėjus labai 
šiauštis prieš Sovietų Są
jungą. Girdi, Sovietu , su
tartis su Vokietija ir Itali
ja 'atėmė daug.' biznio iš 
Franėijos. h Sovietai savo 
užsakymus perkėlė i į. tas ša
lis. Pavyzdžiui,) bėgyje pir-: 
mų-trijų mėnesių šių metų 
Sovietai įvežė Franci jon 
produktų už $4,440,000, 
(dauginusia aliejaus? ir .me
džio), o tepirko Francijos 
produktų už $680,000.

LiuteronųNew Haven.
bažnyčioje prasidėjo smar
kūs ginčai delei gimdymo 
kontrolės klausimo.

si ilgiau, kad ir toliau kan-liejimo.

kintųsi suparaližuotas jos 
sūnus...

“Kauno apygardos teis
mas paskutinėj savo išva- 
žiuojamoj sesijoj Alytuj nu
baudė tokios širdies motiną 
10 metų (sunkiųjų darbų ka-

ROMEMussolini ^u- taria kat^JĮKu
šaukė Fašistų Partijos 3T- ėsanti^fikra, kad popftfKĘ 
rektdfiatd*’’’susirinkimą ; Pijus XI esąs suvedžiotas 
svarstymui k r iz i o delei ir apgautas per jojo kardi- 
šantikių su Vatikanu. Di- ____ __ ___ ,___ .
rėktoriatas nutarė įsakyti užsidaręs Vatikane ir neži- 
visoms dokalėms organizaci
joms “gintis nuo priešų iš 
visur.” Šis tarimas atkreip
tas prieš Katalikų Akciją, 
kuri tapo uždaryta su vi
sais jos kliubais ir po ku
rios skraiste, girdi, popie
žiaus agentai konspiruoja 
prieš fašistų viešpatavimą.

Toliau Fašistų Partija 
pareiškė, kad ji labai pri-

nolus ir kunigus. Jis esąs

nąs tikros padėtie?. Jis ne
žinąs, kad Katalikų Akcija 
vra klerikalų politikierių 
lizdas ir tt.

Kaip atrodo, tai santi- 
kiai tarpe fašistų ir popie-. 
žiaus dar nepasitaisė. Lau
kiama dar aštresnių kivir- 
čių. Tuo tarpu tarpe popie
žiaus ir Mussolinio atstovų 
eina derybos “del taiko?.”“

ŽINIU-ŽINELES j Waterburio Piknikas
Berlyn.— Sensburg dis- Liet Dal.bi Parko Bendro-

Įtrikte socialdemokratų par
tijos reichstago atstovas 
Latza įstojo į Komunistų 
Partiją, o paskui 45 eiliniai 
socialdemokratai darbinin
kai metė išdavikus ir prisi
dėjo prie komunistų. -

Berlyn.—-Vokietijos armi
joj tapo paskleisti komunis
tę lapeliai. ‘ Armijos virši
ninkai labai susirūpinę. , ■

Zurich,— Čia gautas pra
nešimas iš( Italijos, karšio
mis dienomis įvyko slaptas 
ketvirtas kongresas Italijos 
Komunistų Partijos. ' •

Maskva.—Talikovo dist- 
rikte gyvenanti finai išnešė 
protestą prieš Finliandijos 
valdžios varomas .provoka
cijas prieš Sovietų Sąjun-

ves Išvažiavimas Sekantį 
Nedėldienį, Birželio 7 d., 

Lietuvių Darže, už 
Lakewood

Bus gana graži ir įvairi 
programa: prakalbos, dai
nos, muzika ir sporto žais
lai. Kalbės drg. A. Bimba 
ir V. J. Valaitis. Dainuos 
Vilijos Choras, vadovauja
mas J. Plikūno. Sportiniai 
žaislai, kumštynės—tai at
liks Vilijos Choro sporto 
nariai. , Bus duodama su 
įžangos tikietais ir dova
nos, tai bus išbandymas sa
vo “laimės.” Taipgi dar vie
na naujanybė bus: Bridge
water Darbininkų Ko-ope- 
ratyvė Bendrovė duoda ge
rų čeverykų. Laimingi bus, 
kurie tuos čeverykus gaus. 
Juos avinti niekad nesiskųs 
kojų pavargimu.

Draugas A. Bimba pasa
kys savo prakalboje daug 
naujo. z >

Visi vietiniai ir iš tolimų 
kolonijų lietuviai darbiniu-'

Washington.— Valstybės 
sekretorius Stimsonas išva
žiavo į Europą diplomati
niais ‘ reikalais. Amerikos 
imperialistai susirūpinę sa
vo interesais Europoj, ku
riems grūmoja krizis ir ko
munistinis judėjimas* . > ■ • kai atsilankykit

i
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Neleiskime Suspenduot “Daily Workeri” ir 
Gelbėkime “Vilnį”

“Daily Workeriui,” centraliniam Komunistų Partijos 
Oygąpųi, gręsia suspendavimas, bent laikinas sustojimas, 
Jeigu jis negaus greitesnės ir duosnesnės pagelbos, kaip 
Iki šiol. Tuom reikalu turi tuojaus susirūpinti kiekvie- 
Mas klasinis darbininkas. Nes kas būtų, jeigu “Daily 
Wotkeris” turėtų sustoti ėjęs? Tuoj arts, nutruktų kas
dieniniai ryšiai, kuriais jis vienija darbininkus ir bedar
bius į bendras kovas. Krizis, bedarbių minių badavimas, 
DublaUnis žiaurus uždarbių kapojimas kasdien stumia 
Vis didesnes mases į kovą už būtiniausius savo reikalus. 
.0 visame tame “Daily Workeris” yra nepavaduojamas 
darbininkams vadas, organizuoto jas ir nušvietė j as tų 
'kelių, kuriais turi bedarbiai ir dirbantieji eiti, kad lai- 
įhėt bent kokių palengvinimų.

Lietuvių darbininkų organizacijos turėtų iš savo, iždų, 
kiek gali, “Daily Workeriui” aukoti arba susirinkimuo- 
•še daryti rinkliavas. Finansinė jam parama turi būt 
renkama visuose mitinguose, išvažiavimuose,, piknikuo
se ir net naminėse pramogose. Bet yra dar vienas labai 
svarbus tam būdas—tai specialiai' darbininkų rateliai, 
vadinami Red Builderiai, grupės veiklių darbuotojų, ku
rie nuolat rūpintųsi palaikymu komunistinės spaudos. 
Tai tokios darbininkų grupės Francijoj pasirodė sėkmin
giausios komunistų organo “L’Humanite” gelbėtojas. 
Vokietijoj taipgi yra plačiai išvystę savo darbuotę tokie 
■įrangų būreliai, kurie ypatingai pasišventę komunistinių 
laikraščių gelbėjimui ir didžiausiam jų išplatinimui.

.U Kas yra pasakyta apie “Daily Workerio” rėmimo bū
dus, tinka ir prie “Vilnies” ir “Laisvės” palaikymo. “Vil- 

į* Jįftis” yra ypatingai kritiškoje, sunkiausioje finansinėje 
, 'Padėtyje. Tatai žinodama, Komunistų Partija leido, kad 

ISykiu su “Daily Workerio” gelbėjimo kampanija būtų 
.‘Varomas vajus ir už “Vilnies” finansinį sudrūtinimą.

Draugai “Vilnies” ir “Laisvės” šėrininkai, .skaitytojai 
;ir rėmėjai neturėtų laukti su kokiais ilgais besitaikymas, 
:kol prisirengs su finansine parama komunistiniams dien- 
•JHaščiams, bet tuojaus daryti, ką tik gali, eidami jiems į 
greitąją pagelbą.

KA GERO GALI DUOTI DARBININKIŠKU KULTO- 
ROS IR APŠVIETOS DRAUGIJŲ KONFERENCIJA 
Į BIRŽELIO 14-tą DIENA NEW YORKE

;L J; “Aa, tai yra tik dar viena iš tų konferencijų,” gali sumurmėt 
Itili trumparegiai apie kultūrinių ir apšvietos organizacijų šau
kiamą konferenciją New Yorke, birželio 14 d.

. O tikrenybėje ta konferencija bus vienas iš pačių svarbiausių 
įvykių Amerikos, darbininkų judėjime. Juk kaip pas klasiniai 
prasiblaiviusius lietuvius darbininkus, taip ir pas įvairių kitų 
tautų darbo žmones šioj šalyj apšvietos ir kultūros organizaci
jos yra pasiskleidusios plačiaus, negu pati Komunistų Partija. 
I proletarinių chorų, švietimosi draugijų ir įvairių kliubų pra- 
mogas dažnai sueina daugiau žmonių, nekaip į pačius partiji- 
nftis parengimus; o šitokia darbuotė daugumoje atsitikimų būna 
jitmutiniais mūsų žingsniais, per kuriuos atitraukiame darbi
ninkus nuo tautinių fašistų ir klerikalų ir truktelėjame juos ar
šaus prie savo judėjimo.
* Tiesa, kultūriniame ir apšvietiniame mūsų darbe yra daug 
kas taisytino; o pataisymus geriausia padarysime, laisvais drau
dikais ryšiais susijungdami su visų kitų tautų kultūros, apšvie
tei bei meno proletarinėmis spėkomis. Tuomet galėsime bend- 
ral įsigyti bei pasigaminti darbininkiškų dainų bei scenos vei- 
kalų. Per pasitarimus ir savitarpinius pasimokinimus su kitų 
įžmtų draugais, mūsų korespondentai ir komunistinės spaudos 
dandarbininkai galės išmokti ir įgyti' drąsos patys rašyti trum
pus dramatiškus veikaliukus apie streiką, kuriame dalyvavo, 
^$ie demonstraciją, kur įvyko susikirtimas su policija, apie mū-

politinius kalinius ir tt. Taip juk patys darbininkai daug 
t£kių veikaliukų pasigamina, pav., Vokietijoj; ir jie ten yra 
vaidinami ne tik svetainėse, bet ir prieš fabrikų vartus per pie
tas. O iš tokio veikaliuko, suvaidinto per kelioliką minučių, vi-i 
^utinis darbininkas kartais daugiau pasimokina, nekaip iš gr^-f 
fra politinės prakalbėlės.

Susirišę su kitų tautų proletariniais švietėjais ir kultūrne- 
^is, mes galėtume palaikyti bendrus savo centrus, kliubus ir 
teh susiartinti su kitų tautų darbininkais ir dtauge pasilavinti. 
galėtume taip pat turėti chorų, vaidinimų ir sportų kontestus 
sį -jaisiais. z
* Si toki s tarptautinis mūsų kultūrinis veikimas, turintis bend- 

į Ttp klasinę programą, būtų stipri atspirtis ir prieš kvaršinimą,
kurį darbininkuose skleidžia kapitalistai per savo judamuosius 
paveikslus, teatrus, buržujinį sportą, ir tt.
-Keletas metų atgal proletariniai lietuviai menininkai įsisteigė 

ž$Vo Meno Sąjungą; ir nežiūrint įvairių ligšiolinių trūkumų, ta 
ttrgrinizacija jau gana parbdė savo naudingumą. Paskutiniais 
ftlfcnesiais? New Yorke įsikūrė Tarptautinė Darbininkiškų Chorų 
Iteracija, ir patenkinti jaučiasi veikėjai lietuvių chorų,* kurie 
pįffe tos Federacijos prisidėjo.
į Tarptautinis gi broliškas visų kultūrinių organizacijų sąryšis 

Jtfėfttų stačiai naują gyvenimo dvasią į šios rūšies lietuviškas 
draugijas, kuopas, kliubus ir tt.

< labai rimtai, todėl, draugai, žiūrėkite į tą šaukiamą New 
Sdlrko ir artimosios New Jersey’s darbininkiškų kultūrinių or- 
glilzacijų konfoYcnciją ir būtinai atsiųskite į ją šavd< atstovus.
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panijos mainieriai išėjo į, 
streiką gegužės 20 d. prieš 
algų kapojimą ir mėtymą 
darbininkų iš darbo. Bet lo- 
kalo vadukai su distrikto 
pagelba sulaužė streiką.

Minėtos kompanijos ■ už- 
jvęizda pasiryžo ir išmesti iš 
darbo daugiau, kaip 20 dar
bininkų. Svarbiausia strei
ko priežastis T 
šiol buvo 3 darbininkui ant 
svarbiausios linijos išveži
mui ir įvežimui kariukų, 
taip vadinami “motorman,” 
t^neper” ir ;“doorboy”. MD : 
nętos kompanijos, užveizda 
Price j norėjo >“nepęrį” ir, 
“doorboy” prašalinti iš dar
bo; pasipriešinus darbinin
kam, prašalino tik “neperį.” 
Bet darbas negalima atlikti 
vienam. Nupuolus karukui 
nuo bėgių vienam bus daug 
darbo, kol jį'uždėsi,'ir'vie
tom nebus galima tai at
likti. Viena, vežant tuš
čius kariukus į “pleisus” ir 
nupuolus, mainieriai negaus 
kariukų, kol uždėsi vėl ant 
bėgių; antra, daug nelaimių 
iš to įvyksta; trečia, kuo
met mainieriai negaus ka
riukų, turės daug atlikti 
kompanično darbo už dyką. 
Nupuolus kariukui arčiau 
“pleisų,” mainieriai turės 
patys gelbėti “dreiveriui ” 
jei jie norės gauti kariukų, 
ar kad išimtų jų- pilnus. 
Čia kompanija laimi labai 
daug vertime darbininkų 
skubiau dirbti. Prie to už
darė kelis “plėisuš”, išines- 
dama 'apie 20 mainierių iš 
darbo. Mainieriai turėjom 
rimtą pamatą kovotų- bet 
viršininkai’ sulaužė streiką.

Masiniam susirinkime, ge
gužės 24 d. Brennan atvi
rai kalbėjo už kompaniją, 
kad gali vienas daybininkas 
atlikti visą tą darbą, tai pa
vojaus nėra; nėra reikalo 
streikuoti, ir jūs grįžkite į 
darbą. Nežiūrint, kad mai
nieriai nurodė, kokis bus pa
vojus daugeliui mainierių ir 
kad vienas darbininkas ne
galės atlikti darbo, bet Bre
nnan surinka, kad jeigu jie 
neatliks darbo, tai pati kom
panija duos daugiau darbi
ninkų. Taip, kompanija pri
vers ne tik tą vieną daugiau 
dirbti, bet ir mainierius, dir
bančius ant kontrakto, dirb
ti kompaničną darbą savo 
laiku.

Taip ir suvarė dirbti jau 
antru kartu minėtos kasy
klos darbininkus, laimint 
kompanijai streiką.

Reikia pasakyti, kad mū
sų lokalas skaitėsi vienas .iš 
karingesnių lokalų devintam 
distrikte, ir dar „algos; buvo 
šiek tiek žmoniškesnės.' Da
bar sutriuŠkmav; Ir tai; 4ie 
darbininkai, bet vadai. Bre
nnan ih jb “gengė” yrą—■ 
kompanijų agentai1 ir jie 
jom ištikimai tarnauja.

Kuomet aiškiai matoma, 
kad U.M.W. of A. unijos 
viršininkai yra parsidavė
liai kompanijoms, tai tik 
viena išeitis tėra kasyklų 
darbininkams — organizuoti 
savo spėkas į Nacionalę Mai 
nierių Uniją nors ir nedide
lėmis grupelėmis ir vesti ko
vą prieš išdavikus. Kompa
nijos ir.U.M.W. of A. virši
ninkai ruošia kartu bendrą 
algų kapojimą kasyklų day? 
bininkams. Virš nurodytas 
įvykis aiškiai rodo, kaip jie 
bendrhį dirba už algų ka
pojimą ir skubinimb siste-

ir Badavimą
Darbo Unijų ; Vienybės 

Lygos organas “Labor Uni
ty” praneša, kad ta organi
zacija atsišaukė į visas be
darbių tarybas ir skyrius 
visuose, miestuose, raginda
ma šaukti miestų konferen
cijas5 kovai prieš bedarbę ir 

buvp ,tą:j jki | badavimą. ' Kųnfereųcijos 
turi įvykti . apie pabaigą 
birželio arba pradžią liepos, 

t .Laikraštis nurodo, kad: 
darbininkų sąlygos blogėja, 
kad: bedarbių skurdas i didė
ja, kad tūkstančiai, bedar
bių pasiryžę i kovoti už ,tuo- 
jautinę pašalpą ir už;ap- 
clraudą bedarbiams.

Tokiuo būdu reikalinga 
sumobilizuoti visas sąmo
ningų darbininkų spėkas, 
sėkmingesnėms kovoms už 
bedarbių reikalus. ’ ' '

Lietuvių darbininkų or
ganizacijos privalo aktyviai 
dalyvauti tose- konferenci
jose ir abelnai kovose už 
tuoj autinę pašalpą bedar
biams.

Klerikalai Apie Fašistus
Kunigų organas “Drau

gas” dejuoja, kad popiežiui 
“sunku” sugyventi su Itali
jos fašistais. Girdi,

Fašizmas viską- nori uzur
puoti. Jis atima žmonių poli
cines teises, į jam.' pasipriešinus 
sius supkiai' baudžia? Įtąlijos 
fašistai1 savo laiku smarkiai 
puolę ’katalikų; Bažnyčią,! buvo 
šiek tiek aprimę. Tai atsiti- 

i i '•

| ko po pasirašymo su Vatika
nu Laterano sutarties. K Bet 
pastaruoju laiku fašistai vėl 
pakėlė Bažnyčiai kovą.

Žinoma, jeigu Italijos fa
šistai be jokio apribavimo 
leistų kunigams varyti savo 
politiką, tai “Draugas” 
juos pagirtų, nežiūrint, kad 
fašistinė diktatūra smaugia 
dąrbininkų klasę, kad fašis
tai žiauriausiai terorizuoja 
kovojančius darbininkus. 
“Draugas” stato religinius 
burtufe aūgščiau dąrbininkų 
klasės reikąlh.
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Fašistų Džiaugsmas 
Del Žydų Maldaknygių

Brooklyno fašistų juod- 
lapis rašo:

Seniau žydai savo malda
knyges, psalmus ir kit. tiky
binių apeigų knygas į Lietuvą 
įsiveždavo iš užsienio... Da
bar vienas senesniųjų Kauno 
rabinų, Geršonas Gutmanas, 
pasiėmė iniciatyvos įvairias 
panašias knygas spausdinti 
Lietuvoje...

■ šitokia iniciatyva sveikinti
na, nes nebereikės toms kny
goms išvežti Lietuvos pinigų 
į užsienius.
Koks tai džiaugsmas fa

šistams. Už žydų malda
knyges pasiliks pinigai Lie
tuvoje, ir fašizmas galės 
“geriau gyvuoti.” ■ . . ..

Fašistų “Vienybė” bando 
pašiepti žydus. Ypatingai 
ji. bjauriai niekina žydus 
kovojančius, . darbininkus. 
Bet ji .gražiai ’ ątsiųesa lin
kui .rabinų ir kitų įžydų pa-* 
razitu. . <

ne VIUIlčl I1S lUJLUZiiaUSių
' f L L,’ ;» t ' i i lpramogų.
Mums reikia visiem kreip

ti į tai atydą ir išreikšti 
nuomonę, kaip ir kokiu bū
du tinkamiauš galėtume pa-į 
sidarbuoti spaudos reikaluo
se.

A. Moksleivis.

J

ĮDOMUMAI
Kodėl Moterys Gyvena Ilgiau 

už Vyrus
Kas metai abelnai dau

giau gema- berniukų, negu 
mergaičių; o vis del to pa
saulyje yra daugiau moterų,wr w | • • <■ w vJ v J i vA VlvA L4 J. d LA A11W vvl LA

Kanados Darbininką Judeji- kaip vyrų, nuo 5 iki so me
me Sabotažas tu amžiaus ir toliaus.

Visą laiką daugiau mirš- 
MONTREAL, Canada.—Yra ta vyriškos lyties, kaip mo

teriškos, sako New Yorko 
U n i v e r siteto profesorius 
Guy Irving Burch, apart ke
lių metų pirm 30, kuomet 
miršta daugiau moterų,

Nesurasdamas tikros prie-,

keletas ir. iš lietuvių darbinin
kų rimtai susirūpinusių mūsų 
judėjimu Kanadoj; Reikia 
tatai pirmiau visiems drau
gams smulkiai perkratinėti-— 
išanalizuoti, kad jį pastūmėjus 
pirmyn;. Yi;a žalingų prasila-
yipųęių 'elementų, atsibalado- žąsties, kodėl moterys ąbel- 
jusių Kanadpn. Tai Griniaus naį pergyvena vyrus, jis da- 
ir kitų, ponų smulkūs liokajai i 
—klapčiukai, nuo stalo nuvyti!
fašistų, Lietuvoj. J 
< 
bininkų įr valstiečių sluogsnio, 
atitolę nuo grynai darbinin
kiškos ideologijos, tai tokiam 
eserizmo brudui kartais net 
po komunistų vėliava susidaro 
labai geros dirvos nuodijimui 
darbo masių viduj organiza
cijos ir už organizacijos ri
bų.. Tankiai centrai negali 
permatyti tokių slapukų,7 būda
mi‘toliau. Tokie neva veikė
jai pirmiausia patys save išsi
rėkiamuoju, išsipopuliarizuo- 
ja masėse ir organizacijų cen
truose, o paskiau puola provo
kuoja tikrus draugus. Tiesa, 
jie ir dirba, bet visą organiza
ciją paverčia priešingo lavini
mosi liogeriu. Visa bėda yra 
tame,, kad dabar perdaug žiū
rima su didesniu pasitikėjimu 
į tuos, kurie “geriau ir gra
žiau” moka kalbėti—prasila
vinę 'ir't. t;,'o‘ne į tuos, kurie, 
nors ir silpnesni, bet grynai iš
tikimi darbinihkų' judėjimui.

. Abelnai. sabotažninkai atlie
ka? visus formalumus organi
zacijoj. ;

- - - -- vį!r0 spėjimą: turbūt, gamta
‘ Kadangi*Iš- pabiau myli moteris, kaip

ėję iš labiau pasiturinčių dar- žmonių veislės .'gimdytojas.
Bet jis sykiu nurodo, kad 
vyrai,apskritai imant, dirba 
sunkesnius darbus, kurie 
blogai veikia į sveikatą ir 
amžių; apart to, vyrai esą 
palyginamai neramūs ir turi 
daugiau visokių pavojingų 
prietikių,, nepriskaitant ka
rų.—Moterų ir vyrų apskai- 
tliavimus darydamas, prof. 
Burch paliko nuošaliai vyrų 
mirtis del karinių priežas
čių.

Metropolitan Life Insu
rance Kompanijos statisti
kas, Daktaras Louis I. Du
blin taipgi pripažįsta dide
lę svarbą sunkiems dar
bams, kaipo priežasčiai, kuri 
labiausia trumpina amžių. 
Sako, kaip tik moterys pra
deda dirbti tikrai sunkius 
darbus, tai ir jų mirtingu- 

•" mas greitai pakyla. Bet Dr. 
viouo 1V1|U<UU111UO Vigaiil- . Y . . . .. _.

zaęijoj. Vengia apkaltinimui Dūbhnas sykiu įrodinėja, 
faktų, o sugauti prisipažįsta kad nors moteris apskritai 
prie nę^ąmoningoB klaidos, ir, 'yra" -silpnesnė už vyrą, ta- 
vėl gerai. Ičiaus jos kūnas yra geriau
., suorganizuotas nuveikt įvai-kųrie, , mušdamiesi dąrbininkų | °. 1
vadovybei!, Vien tik vąrdan do- lias HgBS.
leno idėjos, slapta darbiniu-' Dr. H. H. Laughlin, pasi- 
kus išduoda 1 kapitalistams, o žymėjęs skelbėjas žmonių 
tie tokiems suteikia, savo ma- veislės gerinimo per supo

si ravimą tinkamesnių tėvų ir 
motinų, sako: moteries gy- 

sirinkimuosę. iššluok »juos iš venimas yra ramesnis, le- 
vadovybės, tuomet ir bosui tesnis, negu vidutinio vyro, 
liks nebeipylimas, kaipo nega- todėl ji ilgiau ir gyvena.

Darbininkai ir Mūšy Spauda
bihinkiškos spaudos $koh’o- 
minę padėtį. Mes, susipratę 
darbininkai, pilnai' įveiUina- 
me, kad mums spauda yra 
reikalinga. Todėl visais at^ 
žvilgiais ir galiniais būdais 
turime ateiti į pagelba fį- 
n a n s i n i a i darbininkiškai 
spaudai. Kaip didelės kolo
nijos, taip mažesnes, kurios 
sudaro darbininkišką veiki
mą, būtinai šios vasaros se
zone turime surengti pikni
kus spaudos naudai, kad pa
gelbėti mūsų laikraščiams, 
idant jie eitų be jokio šlu
bavimo. Visi turime stoti 
pagelbon.

Taipgi smagią žinutę pa-
brešiu, kad detroitiečių dL i m^sių taip gerai, kaip tie veid- 
džiuliš Aido Choras rengia i mai«iai>. JTr?
pikniką spaudos, naudąi, 14 jhkusiajm kokybexdarb. judėji- 
d. birželio, yięname išį did- Į me,, įMontrealy. < Ten reikia 
ziausių daržų, Capital Par-1 stiprinti mūsų pozicija. Rei
kė; Detroitiečiai vis vasaros kia imtis griežtumo, aiškaus1

Darbininkų spauda, tai 
yra jų kovos įrankis. Be 
spaudos pagelbos, nors ir 
darbininkai vestų kovą prieš 
išnaudotojus, bet ta kova 
nebūtų pasekminga. Šiuo 
momentu be darbininkiškos 
spaudos vedant kovą už tin
kamesnes gyvenimo sąlygas, 
ypač šio krizio laike, gal pri
sieitų mums visai suklupti. 
Spauda, kuri gina darbo 
žmonių reikalus, plačiai nu
šviečia abelnos industrijos 
padėtį, kokios yra darbinin
kų darbo ir gyvenimo sąly
gos didmiesčiuose, kas de
dasi kasyklose, kur iškyla 
streikai ir del ko darbinin
kai išėjo į streiką.

Šiandien, pasunkėjus dar
bininkų sąlygoms, darbinin
kai išmoksta geriau organi
zuotis, išmoksta, kaip pa- 
sekmingiau bile pradėtą ko
vą7 tęsti' iki TaiMėj imui. KJa- 
.sinįs susipratimas nuoląt 
,auga, ir. darbininkai prade
da i suprasti - tą faktą, kad 
būtinai reikia organizuotis, 
kad vienybėje glūdi jų išsi- 
liuošavimas. If darbininkai 
pradeda suprasti, kad dar
bininkiška, spauda lošia svar 
bią rolę.. Mūsų vištį darbi
ninkų pareigą skaityti ir 
skleisti lietuviu darbininkų 
eilėse savo spaudą, remti ją 
visais galimais būdais, Skai
tyti ir remti laikraščius: 
“Laisvę”, “Vilnį” ir Darbi
ninkių Balsą.” Šie laikraš
čiai yra darbininkų kovos 
įrankiai- kurie giha darbi
ninkų klasės reikalus.
' Šis krizis palietė dar-

II .......................—■■■............
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mą. Tad organizuokimSs į 
N.M’.IL ir kovo^ime.ci

Dr. H. H. Laughlin, pasi-

lonės ir gerus darbus. Jie Į 
neina į mases/? jų| neągituoja, 
jų visas darbas tik kiiopų su-

bus tarnas, o gal ir darbo nu
stos. Ištikimi draugai tankiai 
bosų ir provokatorių yra gai
niojami iš darbų, jiems nėra

■ Anglijos sveikatos minis- 
terija paduoda skaitlines 
moterų ir vyrų, kurie buvo

kur galvos priglausti, nors jie (sulaukę virš šimto metų am
ir “nežymūs” veikime.

Kairėjant masėms, buržua
zija užkinkė darban savo gy
nėjus—social-revoliucionierius 
(eserus) ir socialfašistus. Juos 
remia visur. Nes dešinieji ne
begali sutormozuoti kairėjimo

žiaus pirm mirties bėgyje 
penkerių paskutinių metų. 
Iki tokios senatvės buvo da- 
gyvenę 112 vyrų ir 327 mo
terys, arba veik tris kartus 
daugiau šimtamečių ir dar 
senesnių moterų, negu vyrų..*

Vaistas nuo Dieglių

fe Detroitiečiai vis vasaros 
ąęžohe ' surengia4 pikniką 
spaudos naudai.-. - Ar tik ne< 
būs Detroitas pirmutinis ir 
Šiame v^sąrps^ ąezone?4; .

Ištikrųjm draugai įr drąu- 
gėą kitų kolonijų, atsiliepki- 
tje i spaudos reikalais! Ki
taip mes šiodtrizid laikė gal 
ik'negalėsime spaudai pri- 
gėlbėjti, kaip rengdami vasa
linius piknikus. Sutraukia
mi daug lietuvių darbinin
kių, paskleidžiame literatū
ros, o gerai prisirengę gali
mi ir skaitytojų ;savo dien
raščiams^ gauti. Detroito 
lietuviai darbininkai irgi tu
ri Į visi energingai pasidar
buoti, kad iš detroitiečių 
dirbu imtų ir kitos koloni- 
jbį pavyzdį. Detroite ne tik 
dailės mylėtojai,’ bet ir šiaip 
viąos darbinihkiškoš organi- 
zatiijipi .^biipįąsr; gerąi; ir • 

MainieTyš. įmano sutraukti daugf švie-

. j Massachusetts General 
.pasiskirstymų veikime. Re»kWH<įst)ltalio Maktatni atrado 
išversti košės katilai privirtai.J ..v.° ra ai
brgkhizacijose. Nors tas jaui- 
kiek atsiekta, bet dar ne visai? 
jTjk •, ąpyaląnt: organizacijas, 
greičiau atsieksime tikslo.
'•I . t i i j Ll į f1

SKAITYKIT Iii PLATIN. 
KIT “LAISVĘ”

kd {leidžiant po oda (į krau
jų) chlorinio kalcio, žymiai 
sumažėjo diegliai, ’ paeinan
tieji -ntio užsinuodijimo švi
nu, nuo “akmenų” tulžia- 
pūslėje ir kt.—Chlorinis kal
cis yra druska metalo, rei- 

’ >■ kalingo kaulams. •

Help The Pioneers!
Everybody who can write 
or draw for children: 
stories, plays, jingles, po
ems,., jokes and. riddles, 
popular science and how 
to make and do things, 
for us64 h froneer 
groups. Please send mate- 
rl&l to:, v- < . uuj r

. Pione.er .Department 
Box 28, Station f>

I ■■■ ■ ■■■!■! : I

London.—Karaliaus Jur* 
igio gimimo dienoje birželio
■ 2, socialistas MacDonaldaš 
j apdovanojo visokiais augš- 
•' tais titulais daugybę kapita-

■ listų ir kitokių'galingų pa
razitų.

Washington. -— Carnegie 
Coal kompanijos bosai pa
skelbė, kad jie neši tars su 
jokU mainierių unija ir ne
pripažins jokios, piainieriį 
organizacijos.



gailėsitė. ' imkite kąrą Wil
mington arba Chester line.

Komisija.•|RAŠTAI Iš DARBO IR KOVĮI LAUKO
Raportas iš Bedarbių Marša- 1 TV T 4 ” * * 4 • j * i x* i. r . _ . £ i Dabar audėjai turu dirbti ant
vimo j Lansingą Bus Išduotas j 12 mašinų

7 D. Birželio, Darbininkų 
Kempėje

Gubernatoriaus B r u c kerio 
atsakymas į bedarbių reikala
vimus buvo: įkalinimas bedar
bių delegatų, terorizavimas 
darbininkų abelnai ir atviras 
pasisakymas, kad jam neapei
na, nors bedarbiai ir visi iš
mirtų badu.

Brucker neabejotinai paro
dė, kad jis yra agentas Fordo, I 
General Motors ir kitų fabri-1 
kantų Michigan valstijoj. Ge
gužės 27 d., jo Įsakymu, be
darbių delegacija buvo apsup
ta valstijos kazokų ir Dansin
go policijos. Jis visai atsisa-

j, o padaro tik nuo 
$10 iki $18 į savaitę. Darbi
ninkai turi skubėti, kiek tik 
sveikata leidžia.

Turiu pasakyti, kad čia tarp 
dirbančiųjų ir bedarbių nėra 
skirtumo, nes visiems bado gil
tine gręsia. Bosai yra pasiry
žę visai darbininkus padaryti 
vergais. Tiktai yra klausimas, 
ar ilgai darbininkai dar ver
gaus? Darbininkai turi orga
nizuotis į darbo unijas, vieny
bes Lygą, kad išsikovojus 
lengvesnį ir geresnį pragyveni- 

, mą.
Gegužės 29 čia perskrido 

apie 600 karinių orlaivių. Reiš
kia, Amerikos kapitalistai ren
giasi į karą visu smarkumu.

Vėl Paleido Šimtus 
Darbininkų

•<.......«<?;> "-r
HARTFORD, Conn. — šia

me mieste bedarbė plečiasi vi
su smarkumu, darbininkų 
skurdas su kiekviena diena vis 
didėja. Pavyzdin, Royal-dirb
tuvė, kuri išdirba rašomas ma
šinėles, pusę darbininkui jau 
senai paleido iš darbo. O bė
giu poros savaičių ir vėl išva
rė lauk šešis šimtus darbinin
kų. Dabar ant likusių darbi
ninkų yra užkarta tikra vergi
ja.

Algos numuštos ant dešimto 
nuošimčio, o dirba tik keturias

: “LAISVĖ” į
niMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

ir. y

Greitai ir Pigiai Persiunčia gPINIGUS Į LIETUVA'
’ ' A. LITVINAS

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®
įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a š , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t.> 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Rer-

A. LulVliUAO

L u t w i n’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir Žemių, • 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

kė priimti bedarbių dėlegaciją, Į Valdžia karo orlaiviniams tik- vent, 
kuri, skaičiuje 250, buvo nu-' 
maršavusi į Lansingą įduoti Į 
bedarbii] reikalavimus. Geg. I 
29 d. Brucker pasirašė po At-i 
eivių Registravimo Biliam, už-l 
baigdamas tuomi savo progra
mą delei žiauriausios atakos 
ant darbininkų ir bedarbių 
Michigan valstijoj.

Bet, nepaisant tų visų ata
kų iš gub. Brucker ir valstijos 
kazokų, bedarbių maršuotojai 
nepasidavė. . Jie, sugrįžę iš 
Lansing, dės dar daugiau pa
stangų suorganizuoti darbinin
kus ir bedarbius. Atsineši- 
mas gub. Brucker linkui be
darbių delegacijos išsklaidė ir, 
tą “demokratijos” svajonę,'

1 ... .......... ........................K------------

dienas į savaitę, tai jų savaiti
nis uždarbis susidaro apie; 
penkiolika dolerių. Ir iš to-; 
kio menko uždarbio darbiniu-; 
kas su šeimyna'(turi ppagy- •

Tai galima aiškiai su-1

50 Litų
100 Litų
200; Litų
300
400

Litį
Litų

V uz
uz
uz

v u z
uz

$ 5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų už

500
600
700
800
900

103.00

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

uz
v uz

uz
v u z

uz

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

69 S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J.
Tel. Trinity 3-1045

materialiai pagelbėti savo ’ giitninčms ar

* slams del manevrų paskyrė prast, kad jie turi pusbadžiai 
I $3,000,000, tiktai dūmams,1 gyventi. I
i kad prijaukinus darbininkus Ir dar įvesta visokie patvar- 
j prie kito imperialistinio karo, kymai darbininkų varžymui.; 
I Valdžia ^<as metai karo tiks- Jeigu darbininkas nueina į 
lams skiria apie keturis bilio-idarbą bent vieną minutą ve-', 
nūs dolerių, o 10,000,000 be-;liaus, tai jau ir būna išbartas! 

'darbių nei cento. i arba kartais su kitu darbiniu-
Birželio 6-ta d. ivyks 9-niųik? persimeta po žodį kitą tai 

i uzveizda, patemijęs tokį dar
bininką, tuojaus iškolioja ir 
išvaro iš darbo.

juodspalvių jaunuolių gynimui 
konferencija Lietuvių Kliubo 
svetainėj, Chester, Pa., antrą 
valandą po pietij. Čia pribus 
iš įvairių organizacijų delega
tai. Kaip žinote, 9-ni jaunuo-

Norėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

46 TEN EYCK STREET.

reikia iš paties gyvenimo pa
simokinti, kad suprasti ir at-

Yra ir iš pačių darbininkų skirti darbininkų klasę nuo . _ . Ir n L nl-n vinį aimlrOllO H Oblogos valios žmonių, kurie tu
ri kokį pyktį arba pavydą, tai 

pas “formaną” su

325

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW

Trumpu laiku išmo 
viską kas link AU 
BII.IŲ MECHAM 
Praktika ant vietos.

CITY

ZMO

BROOKLYN, N. Y. |
------------------------------ --------- -------------------------------------

Išardymas, RutaisymaH, sustatymas, suprast
Ir planą automobilio; mokinnm dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų 
Mokytojais yra žymūs eksiiertai—L. TICHNfAVIČIUS, B. J. VAITKUNA 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį, 
kiekvienam prie pirkimo karo. T‘“ 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW 1 

Telephone, Algonquin 4-4049

elektriką ir magnetizmą, ir 
vakarais lietuvių ir angį

Mes
Užairašymaa j mokyklą kiekvieną dieną n

kalbose, 
ir kiti, 

padedam 
o 9 ryte

CITY

gewaterio ir So. Bostono, — 
jūs turite suorganizuoti po ke
letą darbininkų ir atvažiuoti į 
pikniką 6 d. birželio, 6-tą vai. 
vakare., Visi darbininkai turi
te būti laiku, komisija išdalins 
visiems darbus. Montelliečiai 
visi bus prie darbų. Bet jų, 
žinoma, dar nebus gana, rei
kalinga, kad kiekviena koloni
ja prisiųstų po vieną pilną ma
šiną darbininkų.

Visi būkite, pasimatysime 
piknike!

Spaudos ir Programos 
Komisija.

kapitalistų. Visi sunkaus dar
bo žmones, yra darbininkų 
klases žmones ir tegul neban
do iš jos išbėgti. Mes turimehai negrai yra nekaltai nuteis-*11, bėga . .

skundu, kad tas darbininkasi . . . , . . .
žinoma lvisais galimais budais stipnnt 
Tuoj iš-' darbininkų spėkas, o ypatin- 

’ ’ 1 gai Komunistų Partijos eiles.
Tai tik šitokiu būdu mes pri
rengsime paskutinę, pergalę 
prieš darbininkų klasės išnau
dotojus.

ti mirti elektros kėdėj, 10 d. 
I liepos, Alabamos valstijoj.

kuri dar buvo užsilikusi dar- Konferencijoj dalyvauti gali ir, 
lietuviai, nes bus svarbu is- j 
girsti tarimus šios konferenci
jos.

Birželio 14 d. įvyks “Daily 
Workerio” piknikas, Devon- 
shires Farmoj, 15 Highland 
Ave. Už tai, draugai ir drau
gės, darbininkai, jūs žinote, 
kad “Daily Workeris” atsišau
kia į darbininkus pagelbo^, 
kad sukėlus $35,000. Laikra
ščiui gręsia finansinis pavo
jus. Būkite piknike žėdnas 
vienas susipratęs lietuvis darbi-; žmonėmis.
ninkas. Vieta yra^gera, neši- Matosi, kad mums dar daug

i " > i >į . i G '

bininkuose. Dabar jie dar su 
didesniu pasiryžimu stoja į 
Bedarbių Tarybas ir Darbo 
Unijų Vienybės Lygą.

Pilnas raportas iš bedarbių 
maršavimo į Lansing bus iš
duotas “Workers’ Campėj,” 
nedėlioj, birželio 7 d., ,2-rą va
landą po pietų.

(1) Visi maršuotojai turi 
susirinkti minėtą dieną, 9-tą 
vai. ryte, į Ferry svetainę. Ten 
lauks busai, kurie nuveš į 
kempę.

(2) Kempėj maršuotojai 
susigrupuos taip lygiai, kaip 
kad maršuodami į Lansingą ir 
parodys Detroito darbinin-

v kam tą istorišką įvykį, kurį 
Michigan bedarbių delegacijai 
teko suvaidint gegužės 25-27 
dd.

3) Bedarbiai yra raginami 
lankyti reguliariai savo apie- 
linkės Bedarbių Tarybos susi
rinkimus kartą savaitėj.

(4) Bedarbiai bus leidžia
mi į kempę veltui.

(5) Darb. Tarptautinė Pa- 
gelba (W. I. R.) duos veltui 
maistą bedarbių delegacijai, 
kurie maršavo į Lansingą.

Raporte nevien bus nurody
ta, ką mes laimėjom maršuo
dami į Lansing, bet ir iš tų 
patyrimų, kuriuos mes įgijom, 
bus patiekta planai ateities 

, veikimui. Bedarbių delegacija 
tikisi,- kad parengimas birž. 7 
d. bus didžiausis ir pasekmin- 

^giausis Detroite.
John Schmies,

Sekr. T.U.U.L.
Alfred Goetz,

Sekr.' Michigan Vai.
Bedarbių Tarybos.

Nedarbo Padėtis Dar Didėja
CHESTER, Pa.—Šiame mie- 

stely bedarbės katastrofa di
dinasi visu smarkumu. Dirb
tuvės užsidarinėja, o kitos dar 
dirba, bet tik po dvi-tris die
nas* savaitėj. Algas darbinin
kams nukapojo ir dar daugiau 
kapoja. Sinclair Oil Ko. tuoj 
darbininkams algas nukapos 
dar ant dešimts nuošimčių. 
Čia darbininkai turės dirbti už 
25 centus į valandą. Irving 
Mill Ko. darbininkai yra pri- 

> versti dirbti už $8 į savaitę 
arba po 15 centų į valandą. 
Čia daugiausia dirba moterys 
ir merginos. Jos dirba 9-nias 
valandas į dieną, 6-šias die
nas į savaitę. Darbininkai tu
ri skubėti, oras dirbtuvėj yra 
nepakenčiamas, • nes čia yra 
vilnos šukavimo ir verpimo 
dirbtuvė.

Aberfoyle Ko. audėjams nu- 
kapoja algas iki žemiausio 
laipsnio, 
davo ant

yra “bolševikas.” 
kaip tik to ir reikia, 
rašo darbininkui kortą, kad jis 
daugiaus neateitų į darbą.

Šitokios rūšies žmoniii ran
dasi ir kitose išdirbystėse, kai 
kur jie dar save vadina 
“progresyviais,” o prie progos 
koją kiša kitiems darbinin
kams, kad tik aną iš darbo pa
leistų, o jų parinktinius imtų 
jo vieton. Taip elgdamiesi, jie 
daro sau kapitalą/ bet kitus 
darbininkus skriaudžia. Reiš
kia, tuomi pasitarnauja kapi
talistam. Blogai su tokiais

Vargdienė.

Naujosios Anglijos Lietuviui
Darbininkų Piknikas Bus Dar j

Didesnis; Yra Daugiau i 
Praplėstas

Maskva.—Sovietų valdžia 
paskyrė dovanų 1,333,000

20 METŲ JUBILEJAUS 20

PIKNIKAS!
Jau sukako dvidešimts metų, kaip “Laisvė” leidžiama 

Jubilėjinio apvaikščiojimo iškilmė įvyks

Liepos-July 4 Dieną, 1931
Ruošiama įdomi programa, kurioje dalyvaus daugelio 

tolimesnių miestų dailės ir sporto grupių

Worcester, Mass., su Norwood, Mass.,

LOŠ VOLLEY BALL GEMĄ
Dalyvaus vietiniai ir iš toliau darbininkų chorai, kurie 

revoliucinėmis dainomis linksmins tūkstantinę minią
---------------  -------------— ---------------- ū_i—;-------- J-4--. 4..

Naujus šokių Kavalkus Grieš Dvi Orkestros
1 Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaųs Orkestrą 1

— IR — 'I . . ' : ;

Wm. Nortis (Norušo) 8-niu Kavalkti Orkestrą

Seniau audėjai dirb- 
4 mašinų ir padary-

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Šįmet turime progos daryti žaislus “LAISVES” pik
nike dėka tam, kad Ulmer Parkas, kur “L.” piknikas 
bus, yra žymiai padidintas.

Piknikas prasidės nuo 12-tos vai. dieną ir tęsis iki 
12-tai vai. nakties. Dalyvaukite iš arti ir toli.

Taipgi bus ir virvės traukimas. Brooklynas šaukia ki

tus miestus pasirodyti savo spėkas. 
Dabar laikas atsiliept.

Prie jau garsinamos progra
mos, kurioj dalyvaus 6 chorai, 

i trys kalbėtojai, dvi poros ris- 
; tiku ir Dąrbininkų Sporto Uni-f 
jos akrobatai, dar bus ir tik
ras “Karnivalas.” Jame ga
lės kiekvienas, kuris tik myli, 
žaislus, dalyvauti. Taip pat 
bus įvairių laimėjimų.

šitas piknikas bus vienas iš 
didžiausių, nes Jį rengia penki: 
apskričiai. Nepamirškite, kad 
piknikas įvyks 6 ir 7 birželio,1 
L.T.N. Parke, Montello, Mass. į 

šeštadienį, birželio 6, įvyks 
“Karnivalas,” kokio dar nėra 
buvę. Taip pat ir šokiai prie 
geriausios muzikos. Birželio 
7 taip pat “Karnivalas” ir ge
riausia programa. Prasidės 
antrą valandą po pietų. Kvie
čiame visus kuo skaitlingiau
sia atsilankyti. Visi būsite pa
tenkinti ir linksmi.

Dar žodis į mūsų organiza
cijų narius šių kolonijų: 
Stoughtono, Norwoodo, Brid-

rublių geležinkelių dirbtų-1 
vėms, kurios atsižymės re
voliucinėj kompeticijoj. Tuo
mi tikimasi paskatinti prie j 
smarkesnio; darbo ir pakėli
mo. geležinkeliais transpor- 
tacijos. ’ 1 :

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

"BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo- 
me’nės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams ....................... $1.50
šešiems menesiams . -. .80
Pavienio num. kaina . .05

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
fuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaiųlą ir padeda jų 
kovai prieš fašistu valdžią.

________________________________

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia.

; 1 I.MNEWCOLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

Kada jus; norite išgirsti sau patinkamą toną ar artistą, natūra
lu, kad manote apie Columbia rekordus, 
sugestijų 
10” 75c
16211 F

štai yra keletas 
( '

Balandžio Dienelėj
Petras Mylėjo Katriutę

„ ( “Cit, Bobule,” Polka 
16210 F -( .

( Oi, Praneli, Negaliu, Polka
1 '•

Liudvinavo Polka
Paukščių Polka

16209 F •

^tasys Pauras ir 
Juozas Antanėlis

Jonas kirvelis
ir Jo Orkestrą

Mahanojaus Lietuviška
Mainierių Orkestrą

Columbia Records
"NEW PROCESS*

Viva-tonal Recording-The Records without Scratch

Colombia Phonograph 
Company, Ine. j

55 Fifth Avenue 
New York City

“Magic Notes99

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiniais.

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
Žymus sveikatos valdiškas viršininkus nesenai pareiškė, Jęg pilnai 

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 

Daugiausia Atsidedarąe ant Retiiioskopiškų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs faegaldelriikiamai įkaityti, kalbėti 

girdėti—-moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys 
kamus akinius, kufib jums'rėikalingi;

? DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway, ; ? Brooklyn, N. Y

Phone, Stagg 2-8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

THE COLLECTED

AT
Everything

Issued

[vBWJtLSKe&ZUMBaA.

WORKS OF

A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
contained in the original edition 
by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Ketvirtas

Hans Lorber.

Penktadienis, Bįrž. 5, 19

MONTELLO, MASS.
< 1 i • :

A.L.D.L.D. 6-.tos kuopos susirinki
mas I _...............
T.u Name, 
svarbių reikalų aptarti, todėl visi na
riai ateikit ląiku. Nauja knyga tos ir apielinkės lietuvius atsilankyti 
“Aliejus” jau gauta, galėsit pasiimt, ir smagiai laiką praleisti. Prasidės 
Atsiveskit ir naujų narių. 1

. Sekr. J. Šimaitis.
(131-132)

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17-ta kuopa rengia šau

nų pikniką sekmadienį, 7 birželio, 
ant Šatrijos kalno. Dainuos Lyros 
Choras, bus skanių valgių ir saldžių 
gėrimų. Visos apielinkės lietuviai, 
dalyvaukit, linksmai laiką praleisit j 
ir pakvėpuosit tyru oru, o sykiu pa-; 
remsit ir darbininkų organizaciją. Į 
Kelrodis: atvažiavę į miestą, važiuo-1 
kit N. Main St. tiesiai į kalną ir lai- ! 
kykitės po tiesiai pavažiavus apie | 
mailą ir pusę smaliniu keliu,, o kada ■ 
pasibaigs smalinis kelias, tai biskį ■ 
pavažiavę rasit pikniką. Rengėjai. J

(131-132) I

Visi baisiai sujaudinti. > Prasideda triukš- kiek reikalinga pagadinti vai- 
mas ir grumtynės. Staiga pasigirsta šū
vis. Visi skirstosi ir bėgioja. Pagaliau 
įvykio vietoj pasilieka tiktai du policinin
kai, areštuotas darbininkas, trys pakvies
tieji liudininkai ir jaunutė dama. Tasai 
žmogus vis dar tebeguli po motociklu.' Jau
noji dama mėgina jį išlaisvint, bet ji visiš
kai silpna pakelt tokį sunkumą. Tą pada
ro už ją liudininkai. Žmogus garsiai vai
toja. Jaunoji dama žiuri darbininkui vei- 

o motina dan ir paniekinančiai kalba:
—Fui, kokia šlykšti fizionomija!
Nuvargusia šypsena darbininkas patrau

kė pečiais. Vėliau jį nuvedė šiurkštūs po
licininkai. 1 Į

Ilgalaikis kalėjimas. |
Paskui byla teisme. Motociklistas visiš-' kuopos jiknike, birželio "7-tą i i,ius. 

kai sveikas sėdi liudininkų suolę.
šypsosi jaunutė dama. Salė pilna žmonių, i kad choriečiai < 

Byla prasideda. Monotonišku balsu, lygi bus įvairių žaislų.
iš toli, skaito kaltinamąjį aktą. Darbiniu- i t Gaspadinės ruošia geriau- 
kas užu grotų klauso, kraipo'' galvą. Jis sius , ka<? įvažiavus 
negali patikėt tam,, kad jis toks blogas' ner?lk®tų badauti. Gi south- 
žmogus? Bet žmonės liudininku suoluose ?
ir vietose klausytojams, is dalies paniekin- gerų sūm} ątsiveš. Bridgepor-

Vertė J. J.

JAUNOJI MOTINA
gią vakarienei. Ir tos drau
gės, kurios dar nepardavėte, 
turite pasistengti juos išpla
tinti. Taip pat nepamirškitę 
susirinkimo, dalyvaukite visos.

Ji stovėjo prie mašinos dideliam fabrike. 
Ji stovėjo tenai jau nuo seno, nuo to laiko, 
kada buvo dar pusvaikis ir nešiojo mokyk
los drabužius. Jai labai anksti teko grieb
tis darbo, tikrai anksti jos jaunam amžiui. 
Jos tėvas žuvo kaž kur kare, < 
greit ištekėjo už antro vyro—iš dalies var
go spiriama, iš dalies del to, kad įgriso 
miegot vienai.
' Tada Margarita Immerveg išėjo iš na
mų. Atėjo į didelį pilką miestą ir surado 
:sau mažutę landynę—ir fabrike vietą prie 
mašinos.

J Ir šit ji stovi šįkart, kaip visada, prie 
^mašinos. Bet, keistas dalykas. Šiandien 
’visiškai netaip, kaip anksčiau, šiandieną 
■viskas kitaip—ji daug liūdnesnė, Margari
tos kaktoje išsišovusi gilaus nusiminimo 
'išraiška. Ji dažnai peržvelgia akimis jau- 
;ną savo kūną, ir tyliai perbraukia jį savo 
jranka., Prižiūrėtojas pastebi, kad ji kele
tą kartų neapsižiūrėdama pamiršta darbą 
:ir palieka mašiną. Pagaliau jis pristinga 
'kantrybes, prieina prie jos ir kurčiai iškei
kia.

Margarita nusigąsta. Jai pasirodo, jog 
jos paslaptis atsiveria, ir ūmai dingteri jai 
galvon: kaip jai bus bloga, kai jos kūnas 
papilnės, prasidės skausmai ir4 . pagaliau 
vieną puikią dieną... Ji vos-ne-vos atsi
krato savo minčių. Paskubomis imasi vėl 
darbo.

Kuopos Sekretore.

DANBURY, CONN

EASTON, :PA.
Svarbus pusmetinis susirinkimas 

A.P.L.A. 32-ros kuopos bus sekma
dienį, 7 d. birželio, Easton Baking 
Co., 34-3G N. 7th St., ,9-tą vai. ryto. 
Visi nariai ateikit laiku, yra labai 
svarbių reikalų aptarti. Visi būtinai 
būkit laiku, kad galėtume užbaigti 
susirinkimą prieš piet, nes po pietų 
tos pačios kuopos yra rengiamas pik
nikas.

Sekr. K. Bakanauskas.
132-133

N.Lyros Choras iš Maspeth, 
Y., Dainuos L.D>S. Kuopos

Piknike Birželio 7-tą
Kas yra girdėjęs Lyros Cho

rą dainuojant, tas žino, kad 
jam lygaus choro nėra. Tas 
didžiulis choras dainuos Lietu- 

jvių Darbininkų Susivienijimo
| Ui W p W O ĮZ14V 111 Ik V) X X z-

Greta jo j dieną, Grove Parke. Be to, 
„i—dainuos, dar

PITTSTON, PA.
Ą.L.D.L.D. 12-tos kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 7 birželio, po 
No. 51 Butler Alley. Prasidės ly
giai 6:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit laiku, yra svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi užsimokėkit mokesčius, 
nes knyga “Aliejus” jau atėjo, galė
sit gauti. Neužsimokėję nariai kny
gos negalės gauti, išskiriant bedar-

Sekr. D. Gudišauskas.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Pranešimas

Lietuvių Liaudies' Namas įsikraus
tė pas dd. rusus, 995 N. 5th St. 
Taigi visos darbininkiškos organiza
cijos, kurios Raikydavo susirinkimus 
liaudies name, įsitėmykite, kad susi
rinkimai bus laikomi naujoje vieto
je- ' ‘ • / 'Lyros Choro pamokos taipgi įvyks 
pas rusus, penktadienį, 8-tą vai. va
kare,

TORRINGTON, CONN.
A.L.D.L.D. 81-ma kuopa 9

bus pirmadienj, 8 d. birželio, L. pikniką sekmadienį, 7 d. birželio, p4« 
Jame, 7:30 vai. vakare. Yra d. A. YurkeviČių. Vieta graži, prie

didelio ežero, tat kviečiame visus vie-

11-tą vai. ryte. Rengėjai.
(131-132)

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

IJbaUamuojn Ir laidoja numi-unhlB ant 
visokiu kapinių. Norintiaji servanto pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Aaukitėa paa mane. Pna mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą. _

*

DYKAI!
Suvis dykai da- 

sižinošite daug nau
jo it stebėtino, jei
gu parašysite tuo- 
jaus pas mumis. Ra
šydami dėkit kelias 
štampas atsakymui. 
SALES COMPANY 

Desk L.

Ikad patys atvažiuos, bet jie ir 

darni, iš dalies pasigailėdami, linguoja 'gal-!aečiai?“žada’7tvažiubti“su 'ta
vas. Jaunoji dama šūkauja net visiems sais. O Stamfordo draugai ir- 

gi žada nesnausti, jie visada 
yra geri mūsų simpatikai.

Šiame piknike bus net ir 
svetimtaučių. Girdėjome, kad 
Norwhlko Tarptautinio Darbi
ninkų Ordeno kuopa yra nu
tarusi dalyvauti mūsų pikui-0 
ke.

Tad piknikas bus geras. Be Į 
dainų Lyros Choro, dar bus iri 
kalbėtojas iš Brooklyn©. Tiem, i 
kurie norės pasišokti, bus ge- g.Q0 va]_ vakare bus prakalbos 

orkestrą iš 6 muzikantų, paveikslais—Sovietų Sąjungos 5-kių 
i n d ir Ii n- Metų Planas ir jo progresas. Būki- 

’ c .. ; me visi išgirsti iliustruotų prakalbų,
1 įkinkąs kaip Sovietų darbininkai ir valstie

čiai vykdo socializmą, panaikino be
darbę ir su kiekviena diena jųjų gy-

1 venimas gerėja. Svarbu lietuviams 
darbininkams plačiau susipažinti su 
viso pasaulio darbininkų tėvyne. Šias 
prakalbas rengia .Sovietvj Draugų 

j Skyrius su pagelba A.L.D.L.D. 22-ros 
, kuopos. z

NEDeLIOJE, 14 d. birželio, Minona 
Parke’ (State Rd. and Ridgewood 
Dr.), Draugai. Sovietų Rusijos rengia 
metini PIKNIKĄ. Programa susidės 
iš sporto, prakalbų ir šokių. Kal
bės Lydia Beidel, Chicagos augšto- 
sios mokyklos mokytoja, kuri lankėsi 
Maskvoje Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojime. Kalbės temoje; Sovietų Są
junga ir 5-kių Metų Planas pilname 
savo veikime.

Rengimo Komisija.

girdint: “O!” Teisėjai girdi tą “o”, bet nie
ko nesako, tiktai klausiamai žiūri į gražią 
damą.

Galas labai liūdnas. Eilę kaltinamojo 
akto punktų pripažįsta įrodytais. Spren
dimas: trys metai kalėjimo.

Kalinys nuvargusiai nusišypsojo. Bet 
staiga prieš jo akis iškilo išverktas mergai
tės veidas. Jis, jaudindamasis, pradėjo 
vaikščiot po kamerą... ir perbraukė ran
ka per kaktą. Margarita!

Jai turėjo gimt vaikas. Nes dieną prieš
Kalinio kamera buvo mažutė ir šalta, areštą jis buvo pas ją—ir jie stipriai ap- 

Penki žingsniai platumo, šeši ilgumo, pil- kabino viens antrą... Margarita buvo 
kos akmeninės sienos, kieti narai ir cemen- taip švelni, taip šilta... Dabar pas ja bus 
tinęs grindys. Kampe; visiškai palubėj, vaikas, o jis sėdi kalėjime ir jai padėt ne
buvo mažas langelis. Pro jį šypsojosi žyd- gali niekuo. Ar pasirodys Margarita pa
ras dangus, bet šitą šypseną darkė geleži- kankamai stipri? Ar nesibijo ji turėti vai- 

i ką? O, jeigu jis galėtų jai padėti nors tik 
Jis buvo dar jaunas„ ir|gimdymo valandoje!

- Kalinys sukandęs lūpas stabterėjo ties 
Šitos (langu.. Jis gerai žinojo, kad kalėjimas sa- 

ls paliks jo veide 
- ( . _ v : jeigu Margarita

oivviue save lawvtje. Jo vaizduotėj pra-1 net ir mirtų, jo visvien neišleis iš kameros, 
sunko visas paveikslas, vaizduojantis klai- Pasigailėjimo nėra!
kią jo .suėmimo tragediją. Miestas. Dar-

nių štangų raizginys.
Kalinys šalo. “

liaunus, bet jaunystės žavingumas nuo ilgo!
kalėjimo turėjo žūt. Jis tat žinojo. o .. o_______
pilnos alkio kalinio akys pasijuto už štan-' vo "geležiniais įstatymai 
gų tiktai todėl, kad perdaug garsi'ai pa-!abejingumą. Jis žinojo: 
skelbė save laisvėje. J^ vow/Ihais; i .•—— ..

ra
Svetainė su stogu 
taus nereikia bijoti, 
prasidės 10-tą vai. ryte.

Kelrodis: Važiuojant nuo, 
New Yorko pusės, atvažiavus 
j Danbury centrą, sukite po 
dešinei ir važiuokite Main St. 
iki trafiko stulpui ir užsisuki
mui į Hartford-Waterbury. 
Ten bus po dešinei juodas ke
lias, kuriuomi pavažiavus apie 
bloką sukit po kairei į Mount- 
'ainville Avė. ir netoli bus pik
niko vieta. Važiuojant nuo 
Bridgeporto, privažiavus iki 
užsisukimui į Main St., važiuo-&J?’Sl^mim0?ra-edljąT- M.ie?tas- ^ar“ Likimas buvo žiaurus. Bet jis norėjo kite 7iesi*ai“i u odų keliu ir'pas- 

bininkų demonstracija. Jis—taip pat dar- pernešti jį be skundimosi. Netikėtai rado-, 
bininkas, maršuoja kartu su kitais. Gat-isi jame pasiryžimas, kentėjimo pasiryži- 
vė labai plati. Bet grįžtančiam plienine Į mas. Margaritai iškentėti reikės daug — 
kepure motociklistui ji nepakankamai bu-’ją kankins ir žemins; jeigu ji pakankamai 
vo plati, ir jis užkliudęs tempė paskui save I stipri, ji kovos, ginsis ir pasiryžusiai stos 
per grindinį vieną darbininką, iki abu su- v 
virto į ravą. Darbininkas keikiasi—jo gal
va kruvinai sumušta. Motociklistas taip 
pat keikiasi. Po to grūmojančia išvaizda 
prieina prie darbininko. Tas ilgai nelau
kia.. Perbloškia jį, sutrenkia keletą kartų 
i grindinį galvą, pridengęs motociklu, pa
lieka gulėt. Žmogus nekalba daugiau nė 
žodžio. *Bet aplink susirenka minia, priei
na ir demonstrantai. Paskum policija, 
įvyksta kamšatis. Girdisi paskiri riksmai.

už savojo vaiko gyvenimą. Ji pasiliks to
kia pat gera, kokia anksčiau buvo. Jeigu 
ji .silpna, jeigu ji žus ir jis ras ją iškankin-j 
tą ir sumuštą... Taip, jis norėjo būti stip
rus !

Atsidarė* kameros durys. Ant slenksčio 
stovėjo sargas. Jis paglostė savo barzde
lę ir kaliniui išeit įsakė. Jo balsas buvo 
negyvas ir sausas, 
apleido šaltą savo kamerą.

(Bus daugiau)

-kui pasukit į Mountainville Į 
Avė. Jeigu kelrodyj pasirody
tų neaiškumų, paklauskit bile 
ką,, kur yra picnic Grove.

širdingai kviečia
Rengėjai.

FOREST CITY, PA.

A. P. L A. Reikalai
A.P.L.A. III Apskričio Kuopų 

Atydai!
Išsiuntinėjome A.P.L.A. III 

Apskričio kuopoms blankas 
del išpildymo pirmo pusmečio 
raportų. Tad prašome, kad 
kuopų sekretoriai greitai tuos 
reikalus* atliktų. Išpildykit 
tas blankas ir pasiųskite rei
kalingu laiku ir adresu. Jei 
kurios kuopos negavo tokių 
blankų, tai lai kreipiasi į Ap
skričio sekretorių ir iš jo gau
site kitas blankas.

.---------n

Taip pat prašome, kad 
kuopos, kiek galėdamos, pa
remtų Apskritį finansiniai. 
Draugai ir kuopų viršininkai, 
žinote, kad reikalinga suruo
šti prakalbų maršrutas, o tai 
be pinigų negalima padaryti, 
Apskričio iždas dabar 
sai tuščias.

Veikimas šiuo tarpu 
biau reikalingas, nes
verčia darbininkus veikti, rei
kia išaiškinti darbininkams ne
darbo priežastį ir kapitalizmo 
smukimą. Tad prašome, kad 
kuopos kiek išgali paremtu- 
mėt Apskritį.

Siųsdami aukas, čekius ir

yra vi-

dar la- 
krizis
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kaip ir visada.
Liaudies Namo Komisija.

EASTON, PA
DIDELIS PIKNIKAS, rengiamas 

naudai bedarbių, įvyks nedėlioję, 7 
birželio (June), 1931 Racket Park, 
Easton, Pa. Pradžia J O-tą vai. ryto. 
Visų Eastono ir apielinkės lietuvių 
pareiga atsilankyti į šį pikniką.

Rengia Bedarbių Taryba.

CLEVELAND, OHIO
PĖTNYČIOJEį 12 birželio, Lietuvių 

svetainėj'e, 6835 Superior Ave., kaip
; su

LOWELL, MASS.
A.L.D.L.D. 44-tos Kuopos Nariams

Gerbiami Draugai ir Draugės! 
A.L.D.L.D. 44-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, bir-
želio 7 d., kaip 1-ma vai. po pietų, 
po numGriu 84 Middlesex St., ant
ketvirtų lubų, mažam kambaryj, šis 
susirinkimas bus labai svarbus, jame 
bus dalinamos nariams knygos “Alie
jus.” Tai puiki knyga, 800 pusla- 

I pių. Be galo puiki apysaka, parašy
ta garsaus amerikono rašytojaus 
Upton Sinclair. — Taigi, kiekvieno 

šiame susirinkime ir pasimokėti me
tines duokles ir atsiimti knygą. Be

Didelis ir Puikus Piknikas
Birželio 14 d. A.L.D.L.D. 219 nario ir narės yra pareiga dalyvauti 

vm Mdioao uuvu kuopa rengia labai puikų pik-
Kalinys iškelta galva !niką.

money orderius išrašykite iž
dininko ' vardu : S. Bakaitis. 
Prisiųskite Apskričio sekreto
riaus vardu.

St. M. Leesis*
206 Glasby St., 

Saginaw, Mich.

Pataisoine Klaidą

' “Laisvės” No. 124, A.P.L.A. 
balsavimų pasekmių atskaitoj, 
pasakyta, kad Ch. Adomaitis, 
50 kuopos narys, 9-toj kuopoj 
gavo balsų 0. Reiškia, nieko, 

turėjo būti “gavo 10 balsų”. 
Kitur viskas gerai.

J. M.

o

WATERBURY, CONN.

PRACTICAL
1219 No. Irving Ave., 

Chicago, III.

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.
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Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 28 Kp. 
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

Birželio (Jum) 7-tą Dieną, 1931 
LAUREL SPRINGS, NEW JERSEY

Prasidės 10 valandą ryte ir tęsis iki vėlai vakare 
• • Gerbiami vietos ir apielinkės lietuviai ir lietu- 
; vąitės, .-kviečiame visus atsilankyti į mūsų pikniką, 
nes bus labai įdomus. Mūsų organizacija dar ne
senai susitvėrė ir'pirmą pikniką rengia, tat nori
me padaryti smagų ir įdomų.

Bus proga laimėti $5.00 auksu >su įžangos tikie- 
tu. Kuris' būsit laimingas, tai tą dovana laimėsit.

Bus priimami jaunuoliai nuo 15 iki 20* metų už 
pusę 'įstojimo.

Bus gera programa, dainuos Lyros Choras va
dovybėj Jurčiukonio. Gera orkestrą grieš įvairius 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius.

ĮŽANGA 25t YPATAI
Kviečia Rengėjai.

3

M

Piknikas bus vienas iŠ to, turėsime kitus svarbius reikalus 
puikiausių, nes komisija deda į?8’amais 
visas pastangas, J<ad paro
džius šio miesto ir apielinkės 
lietuviams darbininkams, jog j 
mes galime ir mokame suruoš-1 
ti gerus parengimus. 1

Piknikui jau ]. 
svetaine ir muzikantai, kurie 
grieš įvairius šokius—angliš
kus ir lietuviškus. Taip pat; 
gaminama skanios dešrelės Į 
namų darbo; bus džiovintų sū-

VISI.
klausimais. Dalyvaukite

Prot. Rast J. M. Karsonas.
(131-132)

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84-ta kuopos susirinki-

Būtinai' visi būkite. Kviečia
Sekr. J. J. Dulkis.

(131-132)

BALTIMORE, MD.
A.L.D.L.D. 25-tos kuopos susirin-
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paimta gera mas ivyks 7 d. birželio 9-tą vai. ryto. ■' T) 4- Z Z r. 1 1-A 1 r t 4- zx ~\f X A O
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KELRODIS: Iš Philadelpliijos, persikėlus Market St. Ferry, po de
šinei imkite Clementon gatvekarį ir važiuokite apie 45 minutes 

iki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; perėję 
tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš Philadel- 
phijos, nuo Filbert ir Broad. Sts. kas 15 minučių eina BERLIN 
BUS ir daveža visai arti pikniko vietos. Pervažiavus trekes, ant 
sekančio sustoj’imo reikia išlipti ir eiti tiesiai vieną bloką iki tilto.

AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White 
Horse Pike keliu iki Union Avė.; paskui sukit po dešinei į Laurel 
Ave. ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukit po dešinei 
ir ten pikniko vieta.

Wvia*i/w mi tai yy mi wwww ww mi mi ww ww mm irt irt Wirt irt tpii irt irt i

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZrių ir saldaus pieno, šviežių kįmas. bus pirmadienį, 8birželio 
kiaušinių ir geros namines duo-į 8-tą vai. vakare. VL1 
nos.
jo iškepti duoną ir aukoti šiam! 
piknikui. I

I Bus ir amerikoniškų valgių; 
| taip daroma, kad niekas ne-, 
būtų nuskriaustas — kiekvie
nas gaus tą, bko jisai norės. 
Tad kviečiame visus, jaunus ir 
senus, atsilankyti į šį pikniką.

Šiame piknike dalyvaus 
, daugf ir svečių, kaip tai iš
Bingkamtono—daug draugų 
atvažiuos.- O jau mūsų kai
mynai serantoniečiai, tai tik ir 
laukia šio pikniko, jie visi bus 
čia. Piknike bus gerų žais
lų ir kitokių “triksų.” Tad 
kviečiame visus dalyvauti, o 
patys matysite, kad šitas pik
nikas yra puikus ir labai nau
dingas laiką linksmai praleist. 
Visus kviečiame. '

Pikniko Rengimo Komisija.

Visi nariai atei- 
Viena draugė jau žade-i kit/ kurie užsimokėję gausit knygą 

I “Aliejus,” o kurie dar neužsimokėję, 
• tai užsimokėkit. Yra paimtas busas 
I “Miss Maryland” važiavimui į A.L.Di 
L.D.' 6-to Apskričio pikniką, kuris 
įvyks 21 d. birželio, Laurel Springs, 
N. J. Visi.nariai ruoškitės važiuoti 
busais, o ne mašinomis, kad nepada
rytumei kuopai nuostolio.

Sekr. P. Glaveckas.
(131-132)

: “nv'-
t ■

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
< ‘ • Dabar mano antrašas ?

i M . DR. H. MENDLOWITZ
: ' . Ė > 1 Į '■ ■ V ' ' .
< 2220 Avenue J, \ Brooklyn, -N? Y

TEL., MIDWOOD 6-6161
t

Extra Clevelandiečiams UŽS1T1KIMA
O

BUČERNE JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas GraboriusPo sekančiu antrašu: ::

92 RIVER STREET
O Kampas Washington St.

pat svarbu šitas susi- 3
PATERSON, N. J. antrašu:

o

Ig

i■£

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

Parduoda geriausios rū
šies šviežią mėsą už že
miausias kainas.

STREET
PA.

Reikia atlikti savo pa- 
lankyti susirinkimus ir •

Ž

S

PIKNIKAS
Rengia Bendrai L D. S. Kuopos 

Nedėlioję, Birželio (Jone) 7 d,, 1931 
T. NEWS DARŽE

Programa prasidės 4-tą vai. po piety 
Kalbės Dig. L. PRUSEIKA iš Chicago, Ill. 
Kviečiame visus laiku pribūti, nes kalbėtojas 

kalbės svarbiais dienos klausimais.
Rengėjai.

L.D.S.Ą.' (12-tos Kuopos :
1 < •> Narėms . > ■ ? H

: i :1 * i ■ i.
• L.D.S.A. 12-tos kuopos mė- 

I nesinis susirinkimas įvyks 10- 
tą dieną birželio. Nors kartais 
šiluma gana pavargina, bet 
mes negalime pasiduoti tai ši
lumai. Organizacijos reikalai 
reikia vesti, darbininkų judė
jimas negali nukentėti nuo ši
lumos, 
reigas, 
veikti.

Taip
j rinkimas, nes kuopa rengia va- 
[karienę 13 d. birželio. Kaip
girdėt, tai komisija’ gerai dar
buojasi, išplatinta geras skai
čius tikietų.

Komisija dar pageidauja, 
kad draūgės, kurios' pardavė 
tikiėtų, tai grąžinkite komisi
jai, nes jai bus geriau žinoti,

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

įtr"—ihlir.’ . . i. ... .į- c. .jį

ROCHESTER, N. Y.
L.D.S.A. 26-ta kuopa rengia šau

nų pikniką sekmadienį, 7 birželio, 
Jono Markevičiaus farmoj. Prasi
dės 11-tą vai. ryte. Bus . gera muzi
ka šokiams, skanių valgių ir gėri
mų. Kviečiame visus atsilankyti ir 
pasilinksminti. Rengėjoj

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
. Užtikrinu, kad mano patarna

vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 

•prie manęs sekančiu 
1439 SOUTH 2ND 

PHILADELPHIA,



Išvažiavimų
darbininkus chorus ir darbi
ninkus kalbėtojus. Tuomet 
}ūsų parengimai pasidarys gy
vesni ir škaitlingesni.

Čia jau yra buvęs choras. 
Reikalinga jį vėl suorganizuot. 
Bandykime veikti plačiau. 
Reikalinga sujungti veikimą 
visų organizacijų, kaip tai 
Jurginės, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo ir A.L.D.L.D. j 
vieną kooperuojantį kūną, tai 
tada viskas eis kitaip. šių 
draugijų nariai turėtų pakal- 

rimčiau

Worlieriui Montello, 'M°asį.
ROKO OKAUGIJA

Maskva Šiandien Chicago, Ill

Subatoj vietinė Naugatucko 
draugija turėjo surengusi iš
važiavimą Linden parke. Pir
miau čia ir aš buvau tų drau
gijų nariu, nes čia buvo daug 
lokalinių draugijų. Bet susi- 
dėjusios gyvenimo sąlygos, 
imigracijai užsidarius ir atei
viai sumažėjo, .draugijos pra
dėjo, džiūti. Xos draugijos bu- "5^M ' .. 
vo priverstos vienytis po kelias i ^raugis įau n 
į vieną. Dabar čia, UnionjaPie Paisymą veikimo. 
City ir Naugatuęke, yra tiki Dabžtr paimkime kitą išva- 
dvi pašelpinės draugijos: Šv.j žinvimą, kuris įvyko Bridge-

1 porte tik ant rytojaus, nede
gioj. Kiek čia svietelio: iš 
I Mass., N. Y., -Penn, ir kitur. 
Šį parengimą rengė A.L.D.L. 
D. ir L.D^S.A: A'pskričiai Conn, 
valstijos. Šitame išvažiavime 
smagu ir laiką praleisti. Čia 
sueini darbininkus i| visų a’pie- 
linkių. Chorai dainuoja, kal
bėtojai kalba. Kas tuos žmo
nes čia sukvietė? Tai “Lais
vė,” darbininkų organizacijos, 
darbininkų bendri reikalai.

Tai tą patį galima padaryti
Tik rei-

greita finansinė parama. Tie, kurie dirba ir išgali, būtinai 
turi ateit tiems dienraščiams talkon šiame sunkiame krizy- 
je. Taip pat draugai ir draugės turi nepamiršti mūsų dien
raščio “Laisvės.” Vasaros sezonas ir baisi bedarbė sun
kiai gula ant komunistinės spaudos, išlaikymui jos, turi
me suglausti savo eiles. Aukas siųskite tiesiai dienraščiam: 
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St, Chicago, III.; “Daily Worker,” 
50 East 13th St., New York, N. Y.

VALDYBA 1931 MESTAM; , 
Pirm. V- Gelusevlčius, 51 Glendale St. 
Pirm, pagelb. M. Miškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St. 
Finansų rast. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas. 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai: F. Alusovičia,- 18 Intervale 

St. ; ,S. Mačiulaitis, 57 Arthur St. ; S. 
Petravlčia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi Montello, Mass. 
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų seredų, 7-tų va), vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

lektivizuota viso 52 nuoš: sėlis kviečių atpigo ant 
žemes ūkiu. centu.

Jurgio ir Lietuvių Susivieniji-' 
mas Conn, valstijds.

Parengimas buvo geras biz 
nio atžvilgiu, nes buvo ko ger-! 
ti ir valgyti, bet nebuvo kam! 
gerti, valgyti ir šokti.' Publi
kos nebuvo. Reikia pastebėti, 
kodėl tai draugijai nevyko su-i 
traukti publiką, padaryti tą 
išvažiavimą gyvesniu Į Tai 
štai kodėl. Toje draugijoje 
priklauso darbininkai, bet jos 
valdyba apsiskliautus lokali
niam veikime, 
darbininkų spaudoj, 
korespondencijų į darbininkų 
laikraščius: “Laisvę,” “Vilnį.” 
“Laisvę” čia žmonės gauna tą 
pačią dieną, tai daug gelbėtų 
joje pasigarsinimas.

Tai minėtos draugijos nariai 
turėtų tai aptarti savo susi
rinkimuose. Jie turėtų “Lais
vę” pasiimti už savo organą, 
aprašinėti savo organizacijos 
Reikalus, reikia išrinkti kores
pondentą. Reikia raginti na
rius, kad jie užsiprenumeruotų 
“Laisvę” ir skaitytų. Duoki
te jai darbus. “Laisvė” yra 
jūsų, darbininkų, laikraštis, ji 
rūpinasi darbininkų reikalais.

Jie nesiskelbia 1. x. XT , , 
nerašo'ir cia’ Nau^atucke- 

kia daugiau darbo, reikia išeit 
iš siaurumo į platesnį veikimą.

i Visi turime 
ga išjudinti 
draugijas.

vienytis, reikalin- 
ir tas apmirusias

N augatuckietis.

Suvažinėjo Geležinkelietį

Gegužės mėn. 18 d. tarpu- 
stoty Šeduva—Laba, 22 kilo- 
metr. atrastas traukinio su
važinėtas vyr. remonto dar
bininkas Žubalis Juozas, 54 
metu amžiaus.

F ELIZABETH, N. J. ELIZABETH, ‘N. J

j®.

RENGIA AUŠROS DRAUGIJA
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

Birželio (June) 7-tą dieną, 1931 m.
P. VAICIONIO DARŽE

Meadow Grove, Cranford, N. J.
PRADŽIA V AL. ‘DIENĄ

įžanga 15 centai Ypatai
Draugės ir draugai! Aušros Draugija kviečia visus 

dalyvauti šiame piknike, šis piknikas bus vienas iš pui
kiausių del to, kad įvyks naujoj vietoj. Draugas Vaičio- 
nis įtaisė labai puikią vietą del piknikų. Daržas gražus, 
gale daržo puiki giraitė, taipgi puiki vasarinė svetainė 
del šokių. Muzika grieš lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius, todėl visi bus patenkinti, kaip seni, taip ir jauni.

BUS GERA MUZIKA.
Kviečia Komitetas.

KELRODIS: Važiuojant busais iš Elizabetho, imkit Roselle bus 28, 
kuris eina Westfield Ave., ir važiuokite iki galui. Ten išlipę 

imkite kitą busą, irgi 28, kuris eina North Ave. ir važiuokit iki 
Cedar St., Garwood, N. J. Ten išlipę, eikite Cedar gatve iki 
Brookside Place. Brookside Place eikite iki Division Ave., ir 
eikite jpo kairei, ten ant Division Ave. rasite pikniką.

GATVEKARIU važiuojant: Imkite Union karą ant West Grant 
ir Broad Sts. ka/hpo ir važiuokite į vakarus iki Centre St.„ 
Gąrwood, N. J. Ten matysite C.R.R. of N. J. stotį (Station). 
Praėję stotį, eikite iki North Ave. ir pasisukite Cedar St. ir eikite 
taip, kaip viršuj riurodyta. Sekite sainas (iškabas).

BUSAS išeis nuo L.L. Svetaines, 269-73 Second Street, 2-rą vai. 
po pietų.
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PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931: 

Pirm. S. Ivanauskas, 354' Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

i Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121
APLA CENTKO KOMITETO! ’

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Hąrcum 

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi ‘laisvę” už Organą

ANTRAŠAI

A. P. L. A. ANTRAŠAI M.
A.P.L.A. CENTRO PILD. KOMITETAS:

Pirmininkas—F. ROGERS, 812 Oregon St.,
Corliss Sta., Pittsburgh, Pa.

Vicc-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS,
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius—J.
ward Ave.,

Iždiniųkas—K.
West View,

Globėjai :—
G. Urbonas,
A. Žvirblis,

w<\pd, Pa.
J. Ltrhonas.

Pittsburgh,

P. o.

Wood-

37 Norwich Ave.,

MILIAUSKAS, 626 
McKees Rocks, Pa..

Urmonas, 
Pa.

434 Library St.,
8012 Bremen

1925 Ilarcums 
Pa.

414

El-
St.

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.

Braddock, Pa.
Ave., Brent-

Way, S.

VALDYBA 1931 METAM: 
Pirmininkas—K. Margis,

1323 Muskegon
V icc-Pi rm įninkąs—A. Ka rėčkas,

730 Nason

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Kp. Sekretorius ir antrašas. ___
J.—šaulis, 8225 Stafford St., Corliss Sta., Ligonių 

Pittshurgh, Pa.
3— P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegie, 

Pa.
4— P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., She

nandoah, Pa.
5— M. PaulavlčienC, 123 “ E. Monroe St.,

McAdoo, Pa. .
6— M. E. Custericnė, 19841 Benwood Avo., 

Cleveland. Ohio.
7— J. 0. Sliekas, 3121 Elroy Avė..

wood, Pa.
8— W. Stačinskas, !

Pittsburgh, Pa.
9— Yasadaviče,

Kensington. Pa.
10— J. Aibauskis, 1

Heights, III.
11— Apna Adomaitis, 

gahela, Pa.
12— John Kindcris, 

Ambridge, Pa.
13— Antanas Miliušis, 

burg, Pa.
14— Geo. Urbonas, 434 

dock. Pa.

Brent-

S. S.

New

2310 Sarah St., 

538—3rd Ave.,

1100 Union Ave., Chicago j 

1039—4 th St., 

Maplewood

O. Box 151, 

Library St.,

439

P.

Monon- I

Ave.,

Vesta-

Brad-

Nutarimų' Raštininkas—K. Rasikas,
R. R. 9, Box 

Turto Raštininkas—A. Garbanauskas.
1108

Iždininkas—A. Daukšas,

Iždo Globėjai:
A. Kopas,
Grušiūtė, 1

I Lankytojai: 
Ig. Ružinskas, I 
Vilkuvienė,

Trustisai:
T. Rasikas, A. Lujus. F.
Jasaitis, A, B. Shatkus.

Revizijos komisija:
A. Senkus, V. Valentu, M. 

Salės valytojas—F. Žegunis, 515 
Salės parauda votojas — A.

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai {vyksta 1 

mėnesio antrų utarninkų savam 
1057-63 Hamilton Avė.

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT, MICH.

VALDYBA 1931 m.:

R. R. 9,__

___  Elizabeth

1131 Walker

, 1108 Elizabeth Ave.
1307 Davis Ave.

1414 Turner Ave.
718 Richmond St.

Žegunis,

Avė.

St.

117

Ave.

Ave.

ir T.

A.

Žiulis.
Eleventh 

Garbanauskas,

kiekvieno
i name.

St.

Pirm.

Pirm.

15—P. Kavaliauskus, 300 Tčdd St., Aliquippa, ■ 
Pa.

17—
I

19— J.
W.

20— A.
22—P.

! N.
24—P.

VIENYBES draugyste 
MONTELLO. Mass. 

Valdyba 1931 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
pacglb. A. Sauka,

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 

49 Sawtelle Ave.
Turto raiįt. K. Venslauskis,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia,

158 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Avė., 

B. Zdanavičių, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hariti'tigton St.
Visi Montell, Mass. t

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTER Ų DR A UG YSTĖ,

I . . : ' - MOLINE. ILL; 1
Valdyba 1931 Metam:

Ph?m. K. Yuška, ,325^401 A ve.,. Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25Į.h. St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E., Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, III. .

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.. 
Moline. III.

Pirm.
Pirm.

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir j klttifc miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari Jangai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

Rašykite: 53 Ten JEyck St., Brooklyn, N. Y

Užrakinkite Atidarytus Langas!

Išradėjas 
F. LAŠEC£; 
(Lasevičius)

Mano nauju išradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nebalhdoja, kad ir di
džiausioje audroje.

su pagyrimu, pasisek?

užrakinto, atdarą langą <•

Man' garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus, Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negales įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų Šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiąusiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų lantrų 
mano naujo išradimo Winaow Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriūbukais, kuriuos mes prisiunčiamo. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda, po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug, publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu, būtų saugu laikyti atdarą langą, 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vejas nebalądoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nejimui,, kiek naudos turėsite pri siūti jęH mano išradimo Window 
Locks, būtų galimh knygą, parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale 

St.
Vice-Pi rm. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon 

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

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton
Iždo Globėjai: S. Petravicia, 162

Melrose St.
I). Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka Ji Pilipauskis, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą v "'rėdą 

kiekvieno mėnesio. ą
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St.
Ames St.; M. Jazukeviczia, 153
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave.

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

panedėlį kiekvieno mėnesio.

J. Liubcrtas, <
4177 Ashland

I>agclbininkas. M. Biršcnas,
6388 Sparta 

i Nutarimų rašt. P. Gyvis,
7148 Mac Kcnzie

Turto rašt. J. Overaitis,
4689 Brandon 

iždininkas A. Vogčia,
7715 Dayton Ave.

KASOS GLOBĖJAI:
O. Gantarienė,

O. Zigmanticnč,

Susirinkimai atsibus 
dieni kiekvieno mėnesio, 
3 mėnesius: birželio liepos 
Lietuvių svetainėj, 25

Avė.

Avė.

Avė.

Avė.Extension,

Minden,

Pa.
Maspclh,

Avė., ;

Buf-

Avc., !

K. Levine, 242 Penn Avė. 
Turtle Creek, Pa.

Preikšą, P. O. Box 201, 
Va.
Botyrius, Box 126. Slovan, 
Cibulskis, 
Y.

Sodeikis,
Youngstown,

25—A. Dolininkaičiūtė, 41 Eckert St.,
‘ falo, N. Y.
i 26—A. Dambauskas, 224 E. Mahanoy 

Girardville, Pa.
27—Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, III.

. 29—Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen- 
i ter, Pa.

30—J. Leonaitls,, 1071 N. Duquoin St.. Ben-

Ilewitt St., Ham-

__ _ _____________ _ Oak St., Easton,
Pa.

'33—A. B. Shatkus, 1256 Scribner Ave., 
Grand Rapids, Mich.

34— Andrius Minkelis, P. O. Box 147, Royal
ton, III.

35— K. Bagdonas, 114
! kin, Pa.
I 36—Ch. Vaičiūnas, P.

P.

102 \E. 4th

514 Autumn

1388 Andrus

70-42 Link Ct.,

13Ž4 Powcrsdale 
Ohio.

1242 Solvay Avė.,

9534 Russell St. 
kas ketvirtų nedėl- 

10 vai. ryte, per 
rugpjūčio, 

ir Vcrnor Highway.

ter, Pa.

ton, Ill.
31— N. Zubrickas, 2304 

tramck, Mich.
32— K. Bakanauskas, 69 

Pa.
B. Shatkus, 1256 

Grand Rapids, Mich.

ton, III.

kin, Pa.
N.

O.

O.

Vine

Box 209,

Box 568
burg, III.

37— L. Aimanas, 
Shannon, Pa.

38— M. Tamulicnė,
Frankfort, Ill.

39— Tony Zedolek, 
linsville, III.

40— Anna Kirtiklis, 
Ohio.

41— J.
III.

42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, i ■ 
III.

43— J. Kuras, 930 Williamson St., Saginaw, 
Mich.

44— M. Ažukienė, P. O. Box 426, Zeigler, Ill.
45— M. Suvukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 

troit, Mich.
48— Ant. Malinauskas, P.

ersville, Pa.
49— A. Matulevičius,

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis,

Pittsburgh, Pa.
51— P. Maslaveckas, 

Wilkes-Barre, Pa.
52:—Kar.. Januška, 

Chicago. III.
I 53—J. Gudišauskas, 

Pa.
54—Geo. Braknis, 

Pontiac. Mich.
i 55—Tom. Sopata, 1130 Sycamore St., Wash

ington, Pa.
I 56—V. Glaubičius, 316 George Ave., TN. End, 

Wilkes-Barre, Pa.
57—John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran

ton, Pa.
I 58—J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., 

Brighton. Mass.

Shamo-

Harris-

, Castle

St., West

Ave., Col-

St., Akron,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba' 1931' Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St.
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 

Ave.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- 

. son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

St., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Draugystes susirinkimai atsibū- 

na kas antrą ketvergą kiekvieno me- 
i nėšio, Labor Lyceum svetainėj, 29

[ Suktybes Philippine 
Rinkimuose., ir

Window Lock 
kad niekas per jį

. Guziavičiene, P. O. Box 400. BcnW. j Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
n. , 1 vai. vakare. ’

Box 118, Blanford,

Scotten Ave., Dc-

O. Box 246, Min-

46 Ten Eyck

4 Lager St., N.

69 S. Empire

4016

437

222

St.,

S.

St.,S.

S. Francisco Ave.,

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. 
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pirm. pag. S.

Clark PI.
Iždininkas V.

Clark PI.
Nut. Sekr?J B.

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalriietienė, 

144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway 
•Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiefcvie-1 
no men., L. L. svetainėj, 269-73' 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra-1 
džia 8-tą vai. vakare. Į

Rinkevičius, 121

MANILA.^- Praėjo Phi- 
lippinų rinkimai. Iškilo 
aikštėn didžiausids vagys
tės ir suktybes. ’ Pasirodo, 
kad pačiame Manilos mies
te virš 100 palotų dabotojų 
staiga dingo. Sakoma, jog 
jie buvo papirkti. Tų vietų 
prapuolė ir balsai.

Kas liečia darbininkus, 
tai visi fšie rinkimai buvo 
viena t didelė apgavystė. 
Prieš pąKrinkimus valdžia 
padarė alįlavaš ant komu- 

inistų ir kįlis šimtus jų su-
Pauiauskas, < 228 ■ areštavo. Suėmė daugiau

sia darbininkų kandidatus 
rinkimuose.

Telephone, Mitchell 2-2554

■

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Bet tie, kurie vartoja po plačią

Barkauskas, 255

LIETUVIS
Norintieji pu

riausio

n arimo

loma

paf.ar-

ir už

kaina.

nulifidimo va-

GRABORIUS
yra tai kanuolč prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių it) sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kamp** Clermont Avenue) 

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-97t6

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint k-1411

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

landoį. Sauki-

RENGIA FEDERACIJA TARPTAUTINIŲ CHORŲ .,

Įvyks šeštadieny, Birželio-Junė 6 Dieną, 1931 
KLAŠČIAUS CLINTON PARK.'

BETTS and MASPETH AYES., MASPETH, N. Y.
ŠOKIAI PRASIDĖS 3 VAL. PO PIETŲ, PROGRAMA LYGIAI 7-tą VAL. VAK.

KALBĖS MAX BEDACHT
DAINUOS 16 CHORŲ ĮVAIRIŲ TAUTŲ

Finų, Rusų, Ukralnų, Vengrų, Jugoslavų, Serbų, Graikių, žydų, Amerikonų ir sekanti 
Dėtuvių darbininkų chorai: Laisvės Choras, Bangos Choras, Lyros Choras, Sietyno 
Choras ir Aido Choras. * : . 5 ;

Dar niekada Brooklyne nebuvo taip šumnaus pikniko. Tat visi pasirūpinkite jame 
dalyvauti. u, f.

Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Box 108, Dracut, Mass. 

Vice-pirmiriinkas M. Dulkienė 
180 Concord St., Lowell, Mass.

Prot. rašt. V. Mikalopas, '
973 Central St. 

Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street • 

Iždininkas, S. Paulenka
.12 Chase St.

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St. I .

Savo susirinkimus draugyste laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį, i 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:
Maršalka L. Rimša,..167 W, 20th St. 
Pirm. I£. Mažiliaųskas, 593 Ayė. A.

ŠOKIAMS ėftIEš DVI * ORKESTROS
WWIAI MV WW VW VM VW WV W Wi VW MM WV WM MM WM WM MW MM VM »AJ tAIIQl WM lAiWM iAi WWWWVM VMIAI

Vice-pirm. V. Brtinza, 42 Washing-i 
ton .Parkway? J...'•■rį

Protokolų sekr.' P; Janiūnas, 128 W. ;
49thx St.

Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Avė.
A. . / .

Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė. C.

Iždo globėjai: V. Vaclavlčiųs, 2Cį 
22nd St„ ir J. Laurliiaitis, 3481

t*a )pa»! .... . —

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway .

SOUTH BOSTONį MASS. 
Rezidencija: 13 < West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

BEAUK SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžiŲtimo 

darbus nebrangia kaina.
Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”
Pilnai gvararitubtas dhrbas

L Street Beauty SKojjįpiė
K. KXfePER MitčII’LNfe,;

Savininke
§1 Kampas L ir»Sixth Streets
* SOUTH BOSTON, MA^lt

5 Telefonas Soūth Boston 4645-$

Siųsdami pinigus eu savo adresu, užrašykite:

, FRANK A. URBAN PHARMACY
ĮSI METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. X

Aš, Lžfemlau pasirašęs, sjunčiu VIENĄ^ DOLERĮ^ kurį malonįftįž 
man i ‘ " *' *” ■" ”Z'T ‘
mais, kaip vartoti.

, Lžemlau pasirašęs, siunčiu vuljna ui.
prisiųsti URBAN’S (COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody- į

Vardas—
No.—
Miestas—

.Street or Avenue '
State-------------

,'W
LIF.TUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKuS

Įsteigta jau 25 Metai ‘ 
Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir Šoferių 

Išsimokinkite naujausios rūšies mo
derniškai įrengtoj Amato Mokytitri,, 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelrii pertai-; 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir 1|Ų 
skirstymas įvairių rūšių motoru 
elektrinės sistemos, batarejos, mag-’ 
netai, pradetojai (starteriai) ir elekt-v 
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak^ 
tj. Ekspertai mokytojai.

nuinušėme pilno mechaniško kurso ■> 
*** , ° ’ , kainą riuo $75 iki $50

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui .f;
Sbecialfs važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta. •’ 

Atdara ; šidkidmis dienomU nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek* 
madieniaiš 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po piet.

t l /Uv ’ ’MlW YČRK AUTO SCHOOL t
22S SECOND AVENUE Kampa. Hlh Street NEW VORK. N T.

Atsižvelgiant j bedarbę, mes
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Suėmė 44 Darbininkus už 
Bedarbių Sukraustymą 
Atgal Į Kambarius

areštuoti 
bedarbiai 

sunešė at
gal tadun baldus vienos bedar
bių šeimynos, kurią namo sa
vininkas su policija išmetė 
laukan už neužsimokėjimą už 
kambarius. New Yorko “lais
vųjų” buržujų dienraštis 
World-Telegram džiaugiasi, 
kad, galų gale, policija sučiu
po tokius “atgal k rausty to
jus.” Iki šiol komunistai, Be
darbių Tarybos nariai ir kiti 
darbininkai yra atgal suk rau
stę jau šimtus bedarbių šeimy
nų, kurios buvo išmėtytos iš 
namų del rendos neužsimokė- 
jimo. Bet dabar policija smar
kiau pradėsianti veikti prieš 
raudonuosius, kurie šitaip lau- 

x žo teismų patvarkymus ir ka
pitalistinio pelno įstatymus.

Areštuotus gina Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
pastatyti advokatai. O Be
darbių Tarybos žada dar ener
gingiau darbuotis.

Areštavo Draugų Graikų 
Laikraščio Vedėjus

\

L A I S V B - Penktadienis, Birž. 5, 19VIETINĖS ŽINIOS

Telephone, Greenpoint 9-2320

Darbininkų Apsigynimas.

KUNDROTO APTIEKA

' 231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

libalZRfnuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoma. 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

Trečiadienį buvo 
44 darbininkai ir 
New Yorke, kad jie

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
kartą i'eikalaujant, kreipkitės:

Mes 
ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44th St. 

NEW YORK, N. Y.
(124-151)

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes speęialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausioj.

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

mis. Atnaujina 
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, N. Y. 

Tel., Dickens 2-1182

New*yorkinis lokalas Metalų 
Darbininkų Industrinės Lygos

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 
Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt. su; va/ideniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot, vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems, Kaina .................................................... 60c., per paštą 65c.

GRABORIUS 
(Undertaker)

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue ( Brooklyn, N. Y.
Kamp. N, 4-tos gatvės * Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514

■ * I H
Iškirpicit šį skįlbinią ir prisiųskit kartu su užsakymu.

t

bus

PAJIEŠKOJIMAI

(Apg.)

SUSIRINKIMAI
JN.

NAUJIENA MUZIKANTAM
LIETUVIŠKAS DŽIAZAS

IŠRANDAVOJIMAI

Naujoku Cigarų

Peiliais
se-

wr*'MOLLYN’S
“LAISVĖ

MATTHEW P. BALUS. O .kai teisėjai • •t • r ■ i

—i.Steu

Mes

229

t

Į

OJC3OI
>

7 'k

46 Ten Eyck Street 
Brooklyn, N. Y.

Petras Naujokas 
Savininkes‘

k it 
me

Bružas.
(131-132)

Noble Streets 
Noble Streets 
Fairmount 
Grėėn 1 1 ’ 
Parrish 
Fęplar ,

(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

.. i } .

atstu nuo miesto, 
ir sveikos aplinkybes

MRS. J. BANKUS 
111-40—128th Street

Ozone Park, L. L, N. Y.
(132-134)

IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

šį metą turime geriausias Perma- 
ment Waves, sulig vėliausios meto- 
dos. Kurie atsilankysite, gausite ge
rą, teisingą patarnavimą už prieina
mą kainą. Specials tui’ime 4 dienas 
•kas savaitę. Nukerpame arba išmaz
gotame ir sugarbiniuojame už vieną 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa
ve.

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 

susirinkimas bus penktadienį, 5 bir
želio, Kliubo kambuzuose, 220 Leo
nard St., 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti. Bus rinkimas puses komiteto.

Sekr. A. Deikus.

578 GRAND STREET 
Antros durys nuo Lorimer Street, j 

šalę aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVE” ELIZABETH.

S. Mickus. 278 Second, St.
V. Donaven. 182 First St.

B. Figens, 221 Second St.
Ir pas Rinsfori.

Skaitykit ir Platinki t 
“LAISVĘ”

S. BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

50-tos kuopos susirinkimas bus sek
madieni, 7 d. birželio, Hanover Kliu- 
be, 738—5th Avė., 10-tą vai. 
Visi nariai ateikit laiku, 
ir naujų narių.

Sekr. A.

Vieta Mergaitei per Vasarą
Lengvomis sąlygomis galėčiau pri

imt per vasaros sezoną mergaitę 
apie 4-5 metų amžiaus. Būtų kaipo 
draugė mano tokio gi amžiaus mer
gaitei.

Vieta atstu nuo miesto. Tyras 
oras

ŠVARŪS FORNIŠIUOTI KAMBA
RIAI, įtaisyti šeimynom ir pavie

niam, garu apšildomi, karštas van
duo ir visi patogumai. Kreipkitės: 
21 Liberty St., arba 57 Concord St., 
Brooklyn, N. Y. (124-135)

PASIRANDAVOJA 4-5 kambariai, 
Šiltas vanduo ir elektros šviesa ir 

maudynės, randa $2()-$25.
67-69 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

(132-133)

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 HAVEMEYER STREET 

t Williamsburgh Bridge Plaza 
Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. L 
Juniper 5-6776

ryte. 
Atsiveskit

Žinotina Automobilistam ,

Jauskitės Maloniai 
Didesnėj ir Geresnėj

NAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ
CONEY ISLAND, 

Boardwalk prie. Stillwell Av.
Rūbams Šepute . f n Sezonui Kambariai
Visam Sezonui asmenim—$20-$25

DYKAI MŪSŲ KOSTUMERIAMS
Roof Garden—Gymnaziumas—Saulėtas galionas—Garo Pirtis

Parinkite Aukų Negram 
Jaunuoliam nuo Mirties 
Bausmės Gelbėti

šeštadienį ir sekmadienį 
su dėžutėmis gatvėse ir vaikš
čiojant po namus renkama au
kos kovai, kad paliuosuoti de
vynis negrus jaunuolius, kurie 
yra Scottsbore nekaltai nutei
sti nužudymui elektros kėdė
je. Draugai ir pritarėjai, gau
kite dėžutes iš Komunistų Par
tijos brooklyniškės šeštos Sek
cijos centro, 61 Graham Ave., 
ir skaitlingai eikite tomis die
nomis parinkti aukų; prisidė
kite prie gelbėjimo devynių 
darbininkų nuo ’ sudeginimo 
elektros kedėje.

Tapo areštuoti drg. Charles 
Solon, graikų komunistų sa
vaitraščio “Empross” redakto
rius, ir drg. H. Phillips, jo 
manadžerius. Jie kaltinami, 
kad pakurstę žmones urmu 
pinigus atsiimti iš graikų fa
šistų Athens Trust Kompani
jos Banko, New Yorke.

Dalykas štai kame. Virši
ninkai atžagareiviškos Pankre- 
ta pašalpinės organizacijos 
vietinės kuopos ištraukė iš 
banko $30,000, nieko apie tai 
nesakydami nariams, kurių 
daugelis turėjo tam banke pa
sidėję ir savo sutaupymųs. 
Komunistinis gi “EmįirBšš” 
ėmė ir patalpino straipsnį apie 
tą dalyką. Gavę žinią, dau
gelis narių atsiėmė iš banko 
pinigus, nužiūrėdami, kad ne 
viskas banke gerai dedasi. 
Tuomet banko vice-preziden-
tas ir padavė valdžiai skun- v ,
dą prieš “Empross” redakto- I Kumštynes Užsibaigė 
rių ir manadžerių, kad jie no
rėję nubankrūtuoti banką. Jie
du buvo iš pasalų areštuoti ir 
slapta nuovadoj laikomi, kol 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatas Allan Taub 
juos netyčia užtiko naktinia
me teisme, kur atėjo apginti 
44 kitus areštuotus darbinin
kus. “Empross” draugams grę- 
sia metai kalėjimo ir $1.000 ' kumštynės.
piniginės baudos. Ju bylą' Kada Italijos kumštininkas 
energingai veda Tarptautinis Ed. Rodigruez persikumščia-

J Visus A.LD.L.D. 1-mos 
Kuopos Narius ir Simpatikus
Kiekvieno A.L.D.L.D. Nario 
Pareiga Dalyvauti Išvažiavime

Sekmadienį, Forest Parke
Draugai darbininkai ir dar

bininkės! Jau buvo pranešta, 
kad Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos

Du Mokiniai Buvo už 
Rankų Pakarti Skiepe 
ir Žiauriai Mušami

nuolius. O juos pakabino sep
tynetas kitų mokinių, kurie bu
vo sudarę savo “detektyvų ko
mitetą,” kad tyrinėt, kas bū
tent iš mokyklos vagia kai kuu! 

j riuos daiktus. Taigi du nužiū- 
Islande,1 rimus mokinius pasikabinę jie 

"U norė- 
prisipažint.

Kankinamieji gynėsi nieko ne
žiną apie tas vagystes. Dvie
jų taip subudeliuotų jaunuolių 
vardai yra James Sparling ir 
Raymond Prucha.

Oceanside, Long
High School’ės skiepe du mo- i visaip kankino ir mušė, 
kiniai buvo virvėmis už ran-'darni priverst ; ’ \ 
kų pakabinti ir budeliškai su
mušti. Mokyklos viršininkas 
Boardman ne tik ramiai į tai 
žiūrėjo, bet dar pats čeveryko 
kulnim daužė pakabintus jau-

Prieinamiausios Stauch’s 
Maudyklos Coney Islande

Stauch’s maudyklos Coney 
Islande, palei ^oardwialk prie 
Stillwell Ave., pernai išleido 
tūkstančids dolerių visokiems 
pagerinimams. čia įtaisyta 
tokie patogumai, kaip daržas 
ant stogo, gymnaziumas ir 
svetainė “maudymuisi” saulės 
spinduliuose. Prie viso to, 
šiemet yra nupiginta “klaze- 
tai” užsirakinimui drabužių ir 
kambariai. Kartu su įvairiais 
kitais parankumais, todėl, 
Stauch’s maudyklos yra labai 
žmonių mėgiamos ir lanko
mos. šiuo tarpu dar galima 
tose maudyklose pasisamdyti 
kambarių vasarai; o vasara 
žada būti karšta; taigi norin
tieji geros vietelės Coney Is-

L.D.S. 14-tos Kuopos 
Nariams

Penktadienį, 5 d. birželio, 
bus Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 14-tos kuopos susi
rinkimas pas draugus Zablac- 
kus, 70-42 Link Court, Mas- 
peth, N. Y.. Pradžia 8-tą vai.
vakare.

Draugės ir draugai, malonė- 
visi atsilankyti, nes turi- 
daug svarbių reikalų.

E. Bimbienė,
Sekretorė.

Telephone, Stagg S-9910

LORIMER RESTAURANT 
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

'VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikai? ir gera proga ' 
mokintis barberystės amato. Galit ! 
Išsimokinti į ,trumpą laiką ir vėliau 
pądaryti gerą pragyvenimą. Mes 
mokiname barbenanti 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER 
612—10th Avė.,

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi pranešu savo koštu me
nams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 MA- 
rion St., kamp. JJroadway, Chaun
cey St. stotis,

pirmos kuopos didžiulis išva-įlando pajūryj thri nepavėluoti, 
žiavimas bus sekantį sekma-1 perilgai nelaukdami.
dienį, birželio 7-tą, Forest 
Parko girioj. Mes, rengėjai, 
kviečiame kiekvieną susipratu
sį darbininką ir darbininkę at
silankyti į viršminėtą pikniką.

Bus gerų kalbėtojų ir gar
džių užkandžių, šviežio pieno 
ką tik nuo farmos- atvežto; 
taipgi importuotų saldainių iš 
Sovietų Sąjungos, kokių nei 
viename parengime nebuvo. 
Mums pasisekė gaut, ir bandy
sim visus atsilankiusius pavai
šinti čokoladais ir marmela
dais ir kitokiais gardžiais val
giais. Visi atsilankykite ir 
persitikrinkite, ar bus tas vis
kas, kas čia sužymėta.

Mes užtikrinam, k^,d bus ir 
daugiau visokių gardumynų. 
Taip pat bus visokių įdomių 
žaislų. Būkite patys ir kitus 

'raginkite, kad dalyvautų. Ne- 
' praleiskit tos progos, nes ma
žai jų būna.

Kviečia visus
Rengimo Komisija.

Ką tik išėjo iš spaudos 
kantiėms instrumentams:Kumštynių turnamente tarp 

boksininkų, a t s t o v aujančių i 
Italiją, iš vienos pusės, ir Am-L 
eriką, iš kitos, -Madison Sq. ■ 
Gardene, trečiadienio vakarą,' 
kilo baisiausias lermas, del ku- ‘ 
rio turėjo pakrikti ir pačios

piano solo, pirmai ir ant
rai smuikoms: trumpėtai 
ir clarnetui, 20 lietuviškų 
šokių 5-iems instrumen
tams, kaina $3.00, viena 
knygutė $1.00.
Reikalaudami rašykite:

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu: ■
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarka keletoje lietu
vių valgyklų Brooklyne.- Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukienė.

Savininkės

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne,' taip ir 
kituose miestuose, bizpio 
užvedimuose, kur j rūkymui 
medegos yra-užlaikomos, vi
sur reikalaukite

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Brooklyn, N. Y. ■ 
Naujoj vietoj, 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja Ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo- 

. senus ir krajavus

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

MOT. ^9t9gYafas
214 Bedford Ave,', Broėklyn

- .TelAGreenpoįnt 9-7831
Cjerįdusia Studija ,Brooklyne.' ! ' Ateikit Pereiti krinti

TEL., STAGG 2-0783

vo tris raundus su Ameriką at
stovaujančiu boksininku L. Sa- 
lica, teisėjai “negalėjo” nu-' 
spręsti, katras čia ištikro ėmė 
viršų; todėl jie paliepė dar 
vieną raundą kumščiuotis — 
o šitokiuose mėgėjų boksinin-j 
kų kontestuose paprastai bū-' 

_ _ _ na tik po tris raundus. Jau1 
šaukia visus organizuotus ir tame punkte prasidėjo staugj- 
neorganizuotųs m e t a 1 i stus, mas baubimas su keiksmais 
kaip dirbančius, taip ir bedar-pr protestais. .O (kai teisėjai 
bius, atvykti į susirinkimą 8- pripažino, kad amerikinis bok- 
tą vai. šiandien vakare, Stuy-' įninkąs Salica “laimėjo,” tai 
vesant Casino svetainėn, 142 publikos pradėjo kristi ant 

platformos peiliai, metami į

Visi Metalo Darbininkai 
Šaukiami j Susirinkimą

icond Avė., prie 9th St.,
ew Yorke.- Susirinkimo tiks- teisėjus ir į Salicą; o italų 

įtraukti daugiau nariij į i boksininkų treiniruotojni Adu- 
organizaciją, kad sėkmingiau ardui Garzenai mėtė1 <metali- 
kovoti prieš uždarbiu kapoji- pinigus. Treiniruotojas, 
mus,’ skubinima ir kitokius smarkiai užprotestavęs prieš 
blogumus. Prakalbas sakys neteisingą amerikonišką nuo- 
drg. W. Z. Foster, Darbo Uni- sprendį, paliepė šešiems liku- 
jų Vienybės Lygos centro sek- siems savo boksininkams ap

leisti svetainę, nes teisėjai ne- 
jsiskaito su teisybe. Tuo būdu 
i ir pakriko kumštynės, į kurias 
buvo susirinkę 8,000 žmonių. 

Skandališkas yra tas buržu
aziniai patriotinis sportas ir 
abelnai!

blogumus.

retorius, taip pat John 
ben, Biedekapp ir kt.

■WSiVA Ar ‘ *
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23 Burleskinės Aktorės 
Areštuotos už Nuogumą

’ — ■■■■"

UŽ perdaug nuogą ir paleis- 
tuvišką lošimą tapo areštuotos 
23 aktorės Star burlesko teat
ro, 393 Jay St., Brooklyne; su 
jomis sykiu į policijos nuova
dą nuvežė .tikietų pardavinė
toją ir penkis kitus to teatro 
vedėjus bei tarnautojus.

Vyriausias New Yorko ma
gistratas išleido patvarkymą, 
kad automobilistai, pravažiuo
janti pro duodamus ^ignalus, 
turi būt baudžiami įie;k mažiau 
$5 vietoj $2.

“Laisvę” Philadelphia, Pa.
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & 
8 rd & 
5th & 
7th & 
7th & 
7th & . , ,
3179 Richmond 
259 South 6th i 1 ' ' 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South. 
2nd & South 
726 Sduth 13rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin Vine ' ’ t

ATVESKIT!

Mūsų išdirbystė savo .ci
garų gerutnu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pasta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

J. LeVANBA
(Levandauskas)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N, Y.

be
(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems 
skirtumo. Tolumas del ma
nęs , skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą ątlieku gerai. 
Reįkale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

Į VIDURIAI UŽKIETĖJĘ




