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BROOKLYN.— Kelis mė-

NANKING.— Kruvinasis - Jungtinių Valstijų impe-

IŠ LIETUVOS
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Nors bedarbė ir laikai 
kūs, tačiaus rengti mūs

bažnyčios būdavo j imo dar
bus ne tik Vatikano mieste, 
bet visoj Italijoj. Statymas 
bažnyčių bei klebonijų su
laikyta. Spėjama, jog tai

va prieš reakcinę vadovy
bę senųjų unijų.
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Ro-

tarpe papos ir Mussolinio

PARYŽIUS.—Krizis pra
deda smarkiau kirsti ir 
Francijos pramonę.

Nankingo valdžios budelių kankinimo 
būdai, naudojami prieš suareštuotuosius 

revoliucinius darbininkus.

sun-
—, ----- ----  orga-

Niizacijų piknikai parodė neblo
gus vaisius. Tas parodo, kad 
ir mūs spaudai galima juose 
pasidarbuoti nemažai.

Salvatore Pendolino, 46 me
tų italas darbininkas. O jo 
žmona teuždirbo $8 savai
tėje. Jų sūnus Salvatore/ 
20 metų, taip pat bedarbis,

Spartakijada, tai pasaulinės 
rungtynės darbininkiškų 
tin inkų—mėgėjų, 
kas metai.
nesį, Spartak i jada 
kietijoj.
šaulio darbininkiškų sporti
ninkų organizacijos. Ar ten 
bus kas iš lietuvių? Nemanau. 
O lietuvių darbininkų jaunimo 
—gabaus jaunimo—turime ap
sčiai. Daug jo pasigrobė bur
žuazinis sportas, o daugelis — 
niekur nepriklauso!

paleido savo pačiai, kuri da-
su;

saw
sigrūdo į Amerikos konsu
lato kambarius, idant pa
bėgti iš po kazokų arklių 
kojų.

spor- 
Ruošiama

Šiemet, liepos mė- 
įvyks Vo-

Dalyvaus plataus pa- 
darbininkiškų

“Vėl Sulaikyti Lietuvos Ko
munistų Vadai” .f

fzxvc.7, idant išsigelbėjus
I nuo bado. Šeimynoje kilo 
barniai. Pendolino, matyt, 
neteko lygsvaros, pasiėmė

Darbininkų Atydai!

Į bus popiežiaus pagrumoji- paįarg tėvams, kad jie par- j 
---- . _ Lai- m^s fašistų^valdžiai, jog jis [juotų savo stuba, kurioje 

lietuviai darbininkai ^el gali užsidaryti . tarpe j jie gyvena (1,849 Behson j
...L_ „s-.,.. Vatikano sienų, kaip kad! Avo\ 

f

Berlyn. — Prezidentas į Taip šaukia fašistų “Lie- 
Hindenburgas pasirašė bi-. 
lių delei pakėlimo taksų 
$400,000,000. Tai nauja naš
ta ant Vokietijos darbinin-

ROME —PijuS XI įsakė BROOKLYN.— Kelis mė- 
sustabdyti V*SPS .. <atabkų nesįus vaikštinėjo be darbo ho r/m hn H ottaii in n H a _ _ _ _ _

m o. Katalikų Akcija atida
rinėja k Ii u bu s
vardais. Fašistai jų dar 
neliečia.

KRISLAI
Darbininkiško Sporto

Reikalais.
Spartakijada.
Geresni Liberalai.
Kaip “Gelbėti” Komunis

tinis Judėjimas?
Dar Apie Knygą.

Rašo Petruška

Darbininkiško sporto reikalai 
pas mus dar vis labai užmesti. 
Kitų tautų (pav. finų) darbi
ninkai jau senai turi savo spor
tininkų ratelius, kuriuose ran
dasi daug jaunimo, prasisieku
sio fizikinėj kultūroj. Mūs 
spauda dar vis kurčia sporto 
reikalais. Abejoju, ar visi mūs 
dienraščių skaitytojai žino,, ką 
tai reiškia Spartakijada! O tai 
pasaulinės reikšmės dalykas.

Mūs spauda turėtų daugiau 
tuo klausimu rašyti. Reikalinga 
supažindinti skaitytojai su 
Spartakijados įvykiais. Reikia 
dėti pastangų, kad sekamais 
metais laike Spartakijados 
rungtynių mes turėtume visą 
eilę Darbininkiško Sporto Uni
jos skyrių ir iš jų galėjus pa
siųsti kiek tiek atstovų į Spar- 
takijadą.

Andai Dreiserio suorganizuo
tas Politiniams Kaliniams Gin
ti komitetas turėjo suruošęs 
masinį mitingą (Town Hall, 
New Yorke). Kalbėjo visa ei
lė liberališkesnių Amerikos ra
šytojų. Tūli jų pareiškė, kad 
vienatinė Amerikos viltis keri 
darbininkų klasės solidarybėj ir 
kovoj prieš lynčią, bedarbę ir 
bendrai išnaudotojų klasę. Tai 
geras apsireiškimas, kuris pa
rodo,, kad tie žmonės protauja.

Jei nori “išgelbėti” Komu
nistų Partiją, tai štai kaip pa
daryk: kuomet reakcija užeina, 
pabėk iš jos eilių, pašmeižk pa
kampėmis, o paskui organi
zuok “komunistinę opoziciją” 
“gelbėjimui” Komunistų Parti
jos ir komunistinio judėjimo. 
Kaip tik panašiai elgiasi sklo- 
kiškoji lietuvių opozicija, ži
noma, nė vienas protaująs dar
bininkas jai netiki!

Dr. S. Matulaičio knygai (ku
rią tuojau išleis ALDLD.) 
rankraščio didesnė pusė jau 
ALDLD. Centre. Tai įdomus 
turinys. Savo būsimam susi
rinkime ALDLD. CK. apsvars
tys! ką su juo darys: vienam 

* Įeidinyj išleis, ar dviejuose.
Nepaisant, kaip bus leidžia
ma, knyga bus nepavaduojamu 
rankvedžiu kiekvieno darbinin- 

> ko knygynėly j. Senai mums rei
kėjo panaši knyga išleisti.

Štai kodėl v\?i ALDLD. na
riai privalo pasimokėti savo 
metines duokles. Ir tai reikia 
padaryti kuoveikiausiai, nes 
laikas jau baigiasi. Reikia gau
ti ir naujų narių, kad tuo pa
didinus mūs eiles, sustiprinus 
orgaųizacijos iždą ir davus pro- 

j j gos kuodidžiausiam skaičiui 
darbininkų pasinaudoti gerais 
raštais.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Telephone, S*agg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Birželio (June) 9 d., 1931

TARPE LIETUVOS IR VATIKANO NU 
TRAUKTI DIPLOMATINIAI RYŠIAI;

SUSIPYKO PAPA SU SMETONA
NEW YORK “Times” ko- kaip jis gavęs nuo Smeto- 

respondentas iš Romos pra- nos pareikalavimą tuojaus j 
(^’ Lietuvą apleisti. Vadinasineša, kad papa turi “i 

džiausto rūpesčio” ne tik su 
Ispanija ir Italija, bet ir su 
Lietuva. Smetonos valdžia 
pradėjus šiauštis prieš jojo
“šventenybę.”

Korespondentas sako, kad 
Lietuvos valdžia taip pat 
uždarius Katalikų Akciją 
(klerikalų organizaciją) ir 
suareštavus jos vadus, 
būdu popiežius įsakė 
atstovui arkivyskupui 
tolini tuojaus grįžti 
mon ir išduoti raportą. Bet 
nespėjus Bartoliniui išva
žiuoti pagal papos įsakymą,

jis iš Lietuvos varyte išva
romas. Todėl diplomatiniai 
ryšiai tarpe Lietuvos ir Va
tikano sutruko. Papa kal
tina Smetoną sulaužyme 
konkordato. O Smetona 
kaltina klerikalus, kad jie 
per savo Katalikų Akciją 
kėsinasi valdžią atimti iš 
fašistų.

Gi 1926 metais tie patys 
juodieji klerikalai padėjo 
Smetonos-Voldemaro klikai 
per smurtą ir kraują pasi
griebti valdžią.

Chiang Kai-shekas Vėl Kuboj Bedarbiai
Ketina Nugalėti Komu-j Badauja; Prasideda 

nistus. arba Pats Žus Aštri Kova

Chiang Kai-shek išleido 
manifestą į savo armijos 
oficierius ir kareivius. Ge
nerolas sako, kad jis dabar 
nesitrauks iš valdžios, bet 
tuojaus važiuos į Kiangsi 
provinciją ir paims koman
dą savo armijos, kuri ka
riauja su komunistų Rau
donąja Armija. Pabaigoje 
manifesto budelis šaukia: 
“Aš padarysiu galą raudo
niesiems, ,arba pats žusiu 
bandyme juos nušluoti.”

O paskui Chiang Kai- puolė policija ir J 
shekas pasitrauksiąs iš vai- jog apie 200 darbininkų sli
džios, kad parodžius, jog 
jis “nenori būti diktato
riumi.” Tai jau nebe pir
mas to budelio pasižadėji
mas “nušluoti” komunistus.

rializmo pavergtoj Kuboj 
tūkstančiai bedarbių neturi 
nė kąsnelio duonos. Iš Ha
vana pranešama, kad viso
je šalyje prasidėjo bedar
bių aštri kova prieš alkį. 
Bądaujanti darbininkai 
rengia demonstracijas. Po
licija ir kazokai juos dau
žo. Ateina žinių iš Santia
gos, kad alkani bedarbiai 
ketina maršuoti į sostinę. 
Birželio 7 d. Havanoj be
darbius taip brutališkai

* kazokai,

Ragina Amerikas Susivienyt 
prieš Sov. Sąjungą

NEW YORK.— Kapita
listas John Barrett sako, 
kad kitokios išeities nebeli
ko Amerikų respublikoms, 
kaip tik sudaryti vieną eko
nominę uniją prieš Sovietų 
Sąjungą. Jis pataria Jung
tinių Valstijų valdžiai ma
žiaus rūpintis Europa ir 
Azija, o daugiau atydos 
kreipti j Pietų Ameriką. 
Ten, girdi, “mums yra pla
ti turgavietė.”

Ir taip kapitalistams -ne
duoda ramybės Sovietų Są
jungos laimėjimai ekono
miniam fronte. Barrett 
nurodo, kad vienos Jungti
nės Valstijos negali susily
ginti su Sov. Sąjungos 
nominiu progresu.

Baisiai Didelis Gaisras
NORFOLK, Va.— Birže- 

lio 7 d. šiame mieste kilo 
didelis gaisras, kuris nušla
vė šešis blokus stubų. Dvi
dešimts žmonių sužeista. 
Medžiaginiai nuostoliai dar 
neapskaitliuota.-,

Kiek Lešuoja Saule 
Nudegimas Vasarą

NEW YORK.—Dr. Pabst 
apskaitliuoja, kad į metus 
Amerikoje turima nuosto
lių delei saulės nudegimo 
ant $1,400,000. Girdi, apie 
200,000, dienų delei to 
karna iš darbo.

Rygos Melų Fabrikas 
Vėl Paleido Darban Sa
vo Ratus prieš Sov.Sa t
Vakar Amerikos buržua

zinė spauda didžiausiais 
antgalyiais užstauge, būk 
Rygoje esą gauta žinių, kad 
“Maskvoje įvyko sukilimas 
prieš duonos stoką“ ir kad 
“50 sukilėlių tapo nušauta.” 
Sako, buk ‘amerikonai inži
nieriai sugrįžę iš Maskvos 
ir tokius “baisius dalykus 
pasakoja.”

Bet nef Latvijos valdžia 
pareiškė, kad ji negavus jo
kių panašių žinių iš Mas
kvos nuo savo atstovo. Tas 
tik parodo, kad vėl prasi
deda nauja bjaurių melų 
kampanija prieš Sovietų 
Sąjungą. Rygos melų fab
riko ratai vėl pradėjo suk
tis visu smarkumu. O Ame
rikos . buržuazinei spaudai 
to tik ir reikia. z

! IĮįiyį

i

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

“DAILY WORKER” BEIŠEINA TIK DVIEJU 
PUSLAPIU; DIENRAŠČIO GYVYBEI PAVOJUS

Jau antra diena komunis
tų “Daily Workeris” išeina 
tik dviejų puslapių,,.Stoka 
pinigu. Vajus delei sukelk 
mo $35,000 eina palietai. 
Tas reiškia, kad dienraščio 
gyvybė randasi pavojuje.

Šis krizis neturi iižgesyti 
revoliucinės šviesos, kurią 
neša tarpe angliškai kal
bančių darbininkų “Daily 
Woikeris”. Klasiniai- sąmo
ningi darbininkai turi >su-

glausti savo eiles ir dien
raštį gelbėti.

Remdami “Vilnį” ir “ 
svę”, 1 
taip pat turi energingai eiti 
talkon “Daily Work’eriuL” 
“D. W.” yra 
kelvedys visa; Amerikos 
darbininkų klasei. Aukas 
siųskite šiuo adresu: Daily 
Worker, 50 East 13 Street, 
New York City.

PAAIŠKĖJO VALDŽIOS IR SENŲJŲ UNIJŲ 
VADU SUOKALBIS PRIEŠ DARB. ALGAS

WASHINGTON.— Asso- pranešama apie valdžios ir 
ciated Press Biuras skel- senųjų unijų vadų suokalbį, 
bia, kad šiomis dienomis aišku, kad kova prieš algų 
įvyko slapta konferencija kapojimą yra taip pat kę- 
tarpe Hoov.erio valdžios 
Darbo Departmento reak
cionieriaus Doak ir visos 
eilės vadų reakcinių darbo 
unijų. Ten dalyvavęs ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas William 
Gfeen. Pranešimas sako, 
kad visi vienbalsiai, sutiko 
numažinti1 darbininkams. al
gas. Vadinami,, padaryta 
suokalbis prieš ■ 'darbinin
kus, o' tuo . tarpu tas pats 
Green ir kiti, reakcionieriai 
sako, kad 'jie “kovos” prieš 
algų kapojimą. ( ;

Amerikos darbininkams 
vienatinė išeitis, tai organi
zuotas į revoliucines, unijas 
po Darbo Unijų Vienybės 
Lygos vadovybe ir kovoti 
prieš algų kapojimą. Po va
dovybe naujos revoliucinės 
unijos, Lawrence ir kitų 
miestų audėjai uždavė smū
gį darbdaviams. Šiandien 
eina smarki kova vakarinės 
Pennsylvanijos /.mainierių 
po vadovybe Revoliucinės 
Nacionalėš Mainierių Uni
jos. , laikraščių daviniais juos

Iš to, kas lis Washingtono kaltino “už bolševizmą.”

Kunigas Džiaugiasi, kad 
Bedarbe Spaudžia > ; . 
Darbininku Kląsę

Kunigas S. M. Zwemer, 
mokytojas Ppiųcętono Teo
loginėj 'Seminarijoj, džiau
giami, kad užėjo’ krizis ir 
padidėjo ‘ liaudįėš vargas. 
Girdi, vargui suspaudus, 
žmones pasidafo p&bažnes- 
ni, “arčiau susiriša su die
vu.” Bet tas' kunigužis 
klaidą daro: šitas krizis 
milionams atidarys akis, 
kad bažnyčia ir dievas yra 
kapitalistų klasės apgavys
tė palaikymui dabbininkų 
klasės vergijoje.

Vilkaviškio karo komen
danto nutarimu kovo mėne
sį nubaudė 1Q asmenų, vie
nus išvarydamas į Varnius, 
kitus į įvairias Lietuvos 
vietas, dar kitiems uždeda
mas pinigines bausmes.

SENOJI UNITED MINE WORKERS UNIJA. 
LAUŽO MAINIERIV STREIKĄ; BET 

DARBININKAI STOJA Į KOVĄ
J 5 
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Mainierią Kovos Tęsiasi; Septyni Tūkstančiai 
Mainierių Įstojo į Revoliucinę Uniją

PITTSBURGH.— šiame 
minkštosios anglies mainie
rių streike senoji United 
Mine Workers unija eina 
streiklaužio pareigas. Jos 
vadai daro viską, kad mai- 
nierius sugrąžinus atgal į 
darbą pagal anglies baronų 
reikalavima.

Bet eiliniai mainieriai 
jau pažįsta tuos reakcionie
rius. Vietoj grįžti į darbą, 
vis daugiau mainierių sto
ja į kovą. Dar išėjo į strei
ką 500 mainierių Lincoln 
Hill kasyklos. Birželio 6 d.

stojo į kovą 300 mainierių 
Charleroi kasyklos ir 160 
Hillman Coal kompanijos. 
Jau paskelbė streiką Rainy 
Coal kompanijos kasyklos 
numeriai 1, 2 ir 3.

Mainieriai iškėlė sekamus 
obalsius:

“Sudaužyki! United Mine* 
Workers unijos pastangas 
sulaužyti streiką!”

“Streikuokite ir laimėki
te po vadovybe Nacionalėš 
Mainierių Unijos PennsyL • 
vanijos Distrikto .Streiko 
komiteto.” ’

Popiežius Gal Vėl Taps Bedarbis Pašovė Pačią 
“Amžinu Belaisviu”

- -------  ----- J, 
buvo per kelias dešimtis!

j ir pasiskelbti save
"kaliniu.”revoliucinis

Iš antį os Pusės, deiybos revoiverį jr keturias kulkas 
tarpe papos ir Mussolinio . — .... -
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atstovų eina prie susitaiky- ligoninėj kovoja
. ‘ Imircia. Paskui pats 

kitokiais suvarė į kaktą.

Vienna. -— Socialistiniam 
Viennos mieste subankru
tavo didelis Auspitz-Lieben 
bankas, nunešdamas 1 .mi- 
lioną dolerių. Iškyla aikš
tėn daug vagysčių.

Francijos Plieno ir Geležies 
Gamyba Nusmukus

tuvos Aidas” (15 baland.). 
Areštavo gi Šumauską M.
ir Rugienių. “L. A.” davi- * ■ 
niais pas juos rado susira- S 
šinėjimą, instrukcijų, ap
linkraščių, apyskaitas ir 
pan. ir padirbtus pasus. 
Juos kaltina, kaip Lietuvos 
komunistinės jaunimo są- • 
jungos centro komiteto , na-

• v • • v' - •
Francijos pramonę. Perei- 11U^: Kaltinimą remia zva- 
to kovo mėnęsį buvo pada- gybininkų parodymais.; 
ryta 722,000 tonų plieno, o ----------------
balandžio mėnesį beišleista • i • • i
675,000 tonų. Geležies per I Waterbuno Lietuvių 
•balandį buvo padaryta 775,- 
000 tonu, o per gegužę tik | 
738,000. ‘

Komisija.

Amerikos Plieno Pramonė 
Vis Tebeina Žemyn

PITTSBURGH.— Faktai 
apie plieno pramonę yra 
tokie: per balandį mėnesį 
nupuolė 9 nuoš., per gegu
žės mėnesį nukrito 8 nuoš. mę kalbėti pereitą sekma* 
Ir galo nesimato. Tūkstan- dienį. . Taigi visi atminkite 
čiai plieno darbininkų išme-j ir skaitlingai dalyvaukite, j 
tama iš darbo laukan. ‘

Dėlėj lietaus, Parko Ben
drovės piknikas pereitą se
kmadienį neįvyko; nutarta 
atidėti į birželio 21 d. Bus 
ta pati programa. , Kalbės 
tie patys draugai Valaitis 
ir Bimba, kurie buvo apsie-



g

<

r

&

Puskapis Antras " LAISO
f,, t.ii

įMKMnHHMBBMMM IMNMMHN

Ahtradienis, Bii^eik) 9,1

•DESCRIPTION RATES:
United States, per year.,........$6.00 United States, ss* months............$3.00
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Brooklyn, N. under the Act of Mmrch 8, 1879

RENKITE PENNSYLVANIA 
ANGLIAKASIU STREIKĄ

Fareiškimas Darbo Unijų Vienybes Lygios Nacionales
T '; Pildomosios Tarybos

Devyni tūkstančiai mainierių Pennsylvanijds minkštųjų ang- 
liaįkasyklų išėjo streikan. Jie streikuoja prieš badavimo sąly- 

gurias, jįems bosai užkorė per pakartotinus uždarbių kapo
jimus. Paskutiniuoju laiku jų uždarbiai ir kitos sąlygos buvo 
pabloginta bent 50 nuošimčių, palyginant su keliais metais pir- 
rSabįl liti cliribantieji ’šičia angliakasiai buvo priversti faktinai 
badauti, panašiai kaip didžiulė armija bedarbių mainierių.
l»Toj^ rMrtkštįjų angliakasyklų srityje dabar mainierių > uždai- 

Itfąi sfekė tiktai $30 iki $75 per mėnesį, ir jie turėjo vergauti 
nepakenčiamose skubinimo apystovose.

Jlšis Šveikas numaskuoja veidmainingumą “taikos” sutarties, 
k'ūrią-bUvo' padaręs Amerikos Darbo Federacijos: galva Greenas 
sill prezidentu Hooveriu,—kad samdytojai “nekaposią” darbi- 
rįykams uždarbių, užtat darbininkai neturėsią streikuoti del 
cČ£rbo mokesnio. Kasyklų darbininkai toliaus nesileido, kad 
Čečėnai ir Lewisai juos taip mulkintų, kuomet kapitalistai apsi- 
■\$ttydami skaldo mainieriams uždarbius, šie angliakasiai at- 
vįrai pareiškia, kad jie gyriaus badaus streikuodami, negu ba
daus dirbdami po žeme.
IrPer. pąskutiriius kelis mėnesius matėme, kaip auga darbinin- 

kovos prieš uždarbių kapojimus; ir tuose streikuose žymiau
sią! vietąy užėmė mainieriai, audyklų darbininkai, metalistai ir 
jūriniai (arbininkai. Bet iš visų streikų šiais laikais svarbiau
sias tai yra dabartinis streikas Pennsylvanijos minkštųjų ang- 
liakasyklų mainierių; ir jis turi didžiausios reikšmės visai dar
bininkų klasei šioj šalyj, šis streikas eina pačioje širdyje ang
lies ir plieno pramonių, ir jis diena iš dienos vis labiau įsisiū- 
Hudja. Jis labai gali būt pradžia milžiniškų kovų šioj šalyj ap
skritai prieš dabartines sąlygas ir prieš naujus uždarbių kapo
jimus, kuriuos bosai vėl planuoja.
^'Streikui vadovauja kairioji Nacionalė Mainierių Unija, kuri 

įsiklauso prie Darbo Unijų Vienybės Lygos, kaip prie kovin
es Centralities unijų organizacijos.
^Vienas iš svarbiausių dalykų, tai kad šiame streike bedarbiai 

rįįąinreriai drūčiai stoja išvien su streikieriais, matydami jų ko- 
šąv°. kovą. Pikietų eilėse prie streikierių kasdien dedasi ir 

bedarbiai angliakasiai, jų žmonos ir vaikai, tuo būdu vaidinda
mi žymią rolę streike. Bė to,, streike yra pilna vienybė tarp ne
grių ir baltųjų mainierių. Didelis skaičius negrų ir jų žmonų 
vtiikiiai dalyvauja streiko vadovybėje. Streikieriai organizuotai 
rharšuoja nuo vienos kasyklos prie kitos, keldami kovon tuos, 
liiirie dari tebedirba. Distriktinis Streiko Komitetas jau išlei
do atsišaukimą; šaukdamas visus mainierius streikuot, ypač Va
karinėj Pennsylvanijoj. Išrinktas didelis eilinių narių komi- 
tMas vesti streiką. Be to, yra renkami vietiniai eilinių narių 
sfreikiniai komitetai kiekvienoje kasykloje.

Bosai supranta šio streiko svarbą; jie telkia visas savo pa
jėgas, kad streiką sulaužyti. Jau ir Faganas, pirmininkas se
nosios Mainierių Unijos negyvuojančio Penkto Distrikto, leidžia 
pareiškimus, kuriuose sakosi atstovaująs mainierius, ir jis eina 
sj bosais į derybas, kad sulaužyti streiką. Streiklaužiškos Hoo- 
vgrio valdžios “darbo” ministerija su Doaku priekyje siuntinė- 
jį-savo atstovus, kad bendromis pajėgomis pakrikdyt streiką. 
Xįtetinė policija, angliakasyklų ir geležies bosų policija, “libera
li^” gubernatoriaus Pinchot’o valstijiniai kazokai Varo smurtą, 
kfa nuslopint augantį streiko judėjimą
SVisos šalies mainieriai turi sukrusti pagelbon streikuojan- 

tiems angliakasiams, šie pastarieji juk faktinai veda kovą už 
iškalus kiekvieno darbininko šioj šalyj 
račius suversti visą dabartinio krizio naštą vien tik ant darbi- 
njnkų pečių. Taigi streikuojantieji mainieriai tur gauti pagel
bės ne tik iš visų kitų angliakasių, bet ir iš visų darbininkų ir 
dltribfnihkhj abelnai.

^Darbininkai, tuojaus pasiskubinkite su
streikuojantiems angliakasiams, idant jie galėtų tęsti,kovą. Pa- 

tiems-'angliakasiams, kad jie ne viepi koVpjįa, bet turi 
jus, taip savo talkininkus. Jie kaujasi įji’ies susivienijimą ang
lies baronų, prekybos rūmų, valdžios ir biurokratų iš Amerikos

Lietuviški Fašistai 
Apie Kapitalistus

Brooklyno fašistų “Vie
nybė” birželio 6 d. laidoj 
rašo:

Kuomet kapitalistų industri
ja, ypač stambūs truštai gau
na didelius pelnus, tuo pačiu 
sykiu darbininkams moka tik 
tiek, kad tenka jiems pusba
džiai gyventi. Mass, valstijos 
industrijos ir darbo depart
ment komisionieriams padė
jėja p-lė Ethel M. Johnson sa
ko :

“Mass, valstijoj audinyčiose, 
algos mokama žymiai mažes
nės negu Ohinijojj, moterims, 
merginoms savaitės alga mo
kama nuo v $5,00 ligi $7,00 ,ir. 
nepilnamečiams nuo $3.00 ligi 
$4.00.” . ;

Nestebėtina, kad Romos Po
piežius savo enciklikoje bara 
kapitalistu's už 
darbininkų,
tokios sąlygos pagamina komu
nizmą. Jis neklysta taip kapi
talistus perspėdamas.
Taip, kapitalistai gauna 

didelius pelnus. Kodėl? To
dėl, kad jie išnaudoja dar
bininkus: tik mažą dalelę 
atlygina darbininkams už 
tą, ką pagamina. Todėl dar
bininkai turi pusbadžiai gy
venti, o jeigu jie nori page-|

išnaudojimą
Jis nurodo, kad

bolševikams, “socializmą.” Ga
lima numanyt, kokios rūšies 
tas “socializmas” bus.
Na, jis mano, kad to

kia savo demagogija jis su- 
mulkins tuos lietuvius dar
bininkus, kurie dar skaito 
socialfašistų “Naujienas.”

Juk tiems inžinieriams 
specialistams , nepavedama 
šalies tvarkymas. Jie tik 
dirba technikinį darbą: bū
davo j a fabrikus, gamina 
mašinas ir tt.; Ko Sovietų 
Sąjungai reikia, kad priei- 

|ti prie socializmo, tai išvys- 
I tyt; šalį ąnt augšto laipsnio 
| pramoniniai. Ir tam Sovie
tai gali panaudoti (ir nau
doja) kad ir kapitalistų in
žinierius, specialistus.

Ar nėbūtų durnas argu
mentas sakyti: ______
pramoniniai išbūdavo j o ka-

Fašistai Lietuvoje iš 
Vieny Lupa, Kitiems 

Duoda
BAROk(j SVEIKA W

Rašo DR. j. J. KAŠKIAUČIUS 
371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 2-7964

Nesenai buvusis žemės rūmų 
suvažiavimas davė gerą vaiz
dą to, kaip fašistų valdžia iš 
vienų lupa, o kitiems duoda. 
Vis didesnius mokesčius lupa 
iš kaimo bienuomenės ir vidu
tiniokų valstiečių, kad dau
giau visokių premijų ir priedų 
duot buožėms ir dvarininkams. 
Del žemės ūkio krizio buržua
zinėse šalyse nukrito kainos 
kaimo ūkio produktams,: ja
vams, galvijams, linams ir t.t. 
Užsienyj. kairios javams ir gal
vijams žemesnės negu Lietu
voj. Vadinas, buožėms ir dva
rininkams, kurie.parduoda sa
vo žemės ūki'o produktus į už
sienį būtų dideli nuostoliai, jei 
neateitų jiems į pagelbą, fašis
tų valdžia. Kaip gi ji ateina? .gviau riiiega. 
Ateina tokiu būdu: Lietuvoj' 

Amerika supirkinėjami žemės ūkio pro^

IŠTINĘ VAIKO TONZILIAI šaukštą po valgio. Geriau su- 
--------- maišius su apelsinų , sunką..

Drauge, gydytojau, "turiu Galima ir su pomidorų sunka, 
mergiotę 4 metų. Ir ji turi pa-1 
kilusius tonzilius. Pirmiau;^ ioduotos geležies 
dažnai pagaudavo šaltį, o da- “syruP iodide of iron, 2 ozs.” 
bar beveik visą žiemą prade- Duokite mergaitei po 10 lašų 
jo ja kankinti padidėję ton- vandenį) po valgio, per ke- 
ziliai. Dienos metu, kai jipetą savaičių bei mėnesių. Iš 
vaikštinėja, atrodo, kad ji svei- lauko pusės tepkite mergaitei 
ka, tik ką mažai valgo. Bet pažandės iodo mosčia (“jodine 
kai pagulčiau miegoti, tai mie- ointment,” “iodex”), kartą, 
gančią ją pradeda dusinti. Va- Por$ ką^tų į dieną, per kele- t 
landomis neatgauna kvapo,—. ^4 savaičių. ,
labai kriokia, ir putos-per bur-j į nosis ėskite po keletą i 
ną eina. Kai kada turi at- lašų argyrolio skiedinio—“sųL ‘‘ 
busti arba per miegą pasiju- ver nucleinate or argyrol, 10% 
d inti, kol kvapą atgauna. Kai solution, 2 ozs”. Leiskite po- 
kada prisieinamą aukščiau pa-;rą kartų į dieną: tai greičiau 
kelti rint paduškos arba antį atslūgs Ir

Iš vaistinės galite parsineš- 
siropo—

ka, tik ką mažai valgo.

Į nosis leiskite po keletą

Leiskite po-

šono paguldyti, tai biskį len-:

dūktai brangiau, kaip jie par
duodami užsienyj, ir taip su-

pitalistų inžinieriai, tokiuo pirkti tie produktai parduoda-
būdu Amerikoj negalinta I mi užsienyj pigiau, negu jie Į Į1.?® 1 k
įvesti tikro socializmo? • j superkami Lietuvoj. Bet neik . miegodama

susitrauks patinę- 
plėvės bei tonziliai.

Kartais yra dar gerai dėti 
karšti kompresai pažandėse. 
Paaugusiems vaikams galima 
duoti ir gargaliuoti gerklei ko
kio skystimo, kad ir druskos ir 
sodės skystimo.

Jeigu nuo viso šito dalykai 
nenorėtų pagerėti, kad ir už 
keleto savaičių, tai tada gali
ma svarstyti klausimas ir apie 

| operaciją. Bet kol kas vely 
' žiūrėkite gero maisto, saulės ir

Pirm trejeto mėnesių ji sir
go edra, tai po tai ligai jai 
tonziliai pablogėjo, , Ar čia jai 
reikėtų tie tonzilidi išpjauti, 
nes čia kitaip ir nedaro, kaip

Beje, ji
'tarpais miegodama ir pakosti.

Kas daryt, gal su vaistais 
ar kaip gydyt?
Atsakymas.—

|ZJUIC1\1LC &C1U X111

Sulig jūsų aprašymų matyt, į paminėtų vaistų.

vienas vertelga nenorės duot 
iš savo' kišeniaus buožėms ir 
dvarininkam. Priešingai, jiem 
rūpi gaut ir jie gauna prie 
tokios kombinacijos gerą pel
ną. Gauna pelną, nes vyriau
sybė ne tik skirtumą padengia 
iš valstybės iždo, bet dar duo
da galimybę gerai pelnyt. Ap
rašyme žemės rūmų suvažiavi
mo randame: “Norėdama pe
rėjimą prie žemesnių javų 
kainų sušvelnyt vyriausybė iki 
liepos mėnesio sutiko palaikyt 
pastovias kainas pridėdama 6 
.milijonus litų. Dabar dar pri
dedama ir kviečiams,' ir ru
giams. . . Kiaulių eksportui 
taip pat pridedama iš iždo. 
Tai suteikia galimumo padidint, 
eksporto kiekį. . >Mikšionio
pranešime mes randame: “Per 
1930 metus iš viso javų buvo 
užsieilyj parduota, 33^792 (to
nos. 'Iš jų 75 procentai buvo. 

! eksportuoti vyriausybės pas
tangomis. Vidutiniai rugių 
centneris davė ‘iįifosiolid *6? litūs 
30 c., o kviečių —8 litus feOc. 
. . . Del to ūkininkams (skai
tyk - buožėms ir dvarinin
kams) už pristatomus javus* 
tekdavo mokėti daugiau, ne
gu už juos gaudavo užsienyj 
patys”. - ■

Iš kur gi fašistų vyriausybė 
ima tuos milionus litų? Juos 
ima iš mokesčių. Senų mokes
čių nepakanka, ir todėl fašis
tų vyriausybė didina juos.

Fašistai tvirtina, kad jie be 
jokio skirtumo, visiems “ūki
ninkams” primoka prie javų, 
gabenamų užsienin. Bet ar 
daug kaimo biedniokas par
duoda javų, užsienin ? Jis jų 
neparduoda, nes jų jam neuž
tenka ir duonai. Jis vien mo
kesčius moka, kad fašistų vy
riausybė turėtų iš ko mokėti 
premijas buožėms ir dvarinin
kams.

Tai viena klausimo pusė. Dar 
yra ir kita jo pusė. Supirki- j 
mas žemės produktų augštes- tokiais, gamtiniais 
nėmis kainomis kaip juos par- perspėja, 
duoda užsienyj turi tikslo apla" tonzilius.

tainėj, rengiasi pBiįnti svečius mai augštesnių kainų paturėji-

Kapitalistų inžinieriai, 
pakinkyti prie darbo Sdv. 
Sąjungoj, padeda šalį buda- 
voti ęramoniftiai. Juos pro
letarinė valstybė naudoja 
savo tikslui — būdavo j imui 
socializmo.

rinti savo būvį, tai turi ko- j jj g j y • p j g 
votį, nes kapitalistai niekad H
geruoju -darbininkams ne
suteikia geresnių darbo są- T i m e š ” 
lygų, didesnės mokesties ir’ Bei’lyrie, 
tt. Kapitalistams nerupi!vūšį socialdemokratų parti- 
darbininko sveikata, jo gy- jos kongresą Leipcige. Jis 

nes jų yra Įiilną. pažymi, kad: įba pąrtija ; ■

Kendall Foss, “New York 
korespondentas 

rašo apie atsibu-

vastis,, i _
Jom svarbiausia rūpipel
nas. atsuko užpakalį ant proleta

rinio socializmo ir susidėjo su 
centro buržuazinėmis partijo
mis.Ar kapitalistai gali pasi-1 

iryti geresniais ir suteik-
piotiška-i HB£t jįę tą jau senai pada- 
Kapita-* rM ? iįįtįmeĮ nuvažiavime jie

daryti geresniais ir 
ti darbininkams 
pragyvenimą? Ne;- Kalita 
listinėj sistenĮ6j,v?/pąrernfoj 
ant išnaudojimo, to negali inimą kapitalistines , siste 
būti. Kiekvienas kapitalis-1 mos. • į ' U Ų /

z

tas stengiasi kuodaugiausia 
išspausti iš darbininko, 
kuolabiausia jį išnaduoti, 
kad pasidaryti sau daugiau 
pelno, kad jis galėtų geriau 
išplėsti savo biznį, kad ga
lėtų daugiau turto susi
griebti į savo rankas, kad 
galėtų geriau lenktyniuoti 
su .savo konkurentais, ki
tais kapitalistais. Tokiuo 
būdu kapitalistams nieko 
nereiškia jokie popiežiaus 
perspėjimai.

Darbininkų skurdas ir ba
das išnyks tik panaikinus 
kapitalistinę sistemą. Bet 
kaip popiežius, taip ir fa
šistai iš “Vienybės” pasto
gės stoja už kapitalistinės 
sistemos palaikymą. Už tai 

I darbininkai turi kovoti ne 
finansine parama i prieš, kapitalistus, bet ir 
hn tps+i.Vnvn PQ-jprie§ jų 'agentus, .popiežių^ 

kunigus, fašistus, s.ocialfa-> 
šistus ,|ir- ‘visus7 kitus savo 

Dfcrbo Federacijos ir senosios Jungtinės Mainierių Unijos. Jie ;Priesus' ? 
tikisi paramos iš, Jdekvieno darbininko, iš kiekvienos tikrai dar- i, 
bjjįinkiškos organizacijos.

Įlinkite mainieriams paramą kiekvienoj dirbtuvėj, kiekvienoj 
d^rbo unijoj, kiekvienoj pašalpinėj darbininkų organizacijoj. O 

■paramos reikalą mainieriams naudokite, kaip priemonę, su 
los pagelba galėtumėt numaskuot Amerikos Darbo Federaci- 
Mftrokratus,—kaip jie šneka apie “pasipriešinimą uždarbių 
ojfehams,” tik tuo1 tikslu, kad paimt streiko vadovybę, o pas- 
sUlau^yt kiekvieną streiką, i kurį darbininkai-išeina, nepai- 

Bjfttami tokių pardavikiškų vadų. Suteikti mainieriams tuojau- 
pagelbd^ yra pareiga kiekvieno darbininko ir kiekvienos 

dirbini nk i s ko s organizacijos. /

įbatrbininkai ir darbininkės! Nepasiduokite uždarbių kapoji- 
.dirbtuvėse, kur-patys dirbate. Kovokite prieš bosų vyk- 

. į&H^badų mąrinimo programą. Organizuokite Skundų Komi- 
fiigw. savo darbavietėj. Neprisileiskite, kad jus parduotų Ame- 
ijte Darbo Federacijos biurokratai. Organizuokitės į Darbo 
tSfcų Vienybės Lygos uniją toj pramonėj, kur dirbate. 
' rjfirfranizuokitės' streikuokite prieš uždarbių kapojimui!
ISnWkitc mainierių streiką! Tuo jaus sii^skite mainieriams pa- 

■ iįįk-’ Padėkite tą streiką įjlalHau išvystyti! Organizuokitės ir 
M^ikuokHc .p-rieš darbo mokesnių kapojimus! ■ ■

ir nukovot mainierius.

prieš kapitalistus, no

ki

dar aiškiau pasisako už gy-

A. P. L Ai Reikalai
A.P.L.A. 23-čias SEIMAS 

t ’

Kaip jau yra žinoma, A.P. 
L.A. 23-čias Seimas įvyks A. 
P.L.A. 2-ros kuopos svetainėj, 
24 Locust St., McKees Rocks, 
Pa. Prasidės birželio 1.4 d. 
(nedėlioj) 10-tą vai. ryte (su-1 
lig dienos šviesos taupinimo 
laiko; paprastai 9-tą val.> ir 
tęsis kelias dienas, kol užsi
baigs. Į šį seimą rengiasi pri
būti daug A.P.L.A. kuopų de
legatų iš įvairių tolimų koloni
jų, bus svarbių įnešimų, k^aip 
iš A.P.L.A. kuopų, taip iryų 
delegatų. Viskas reikės sei
me apsvarstyti.
' A.P.L.A. Pirmas Apskritys 
birželio 14 d., nedėlios vaka
re, A.P.L.A. 2-ros kuopos sve-

i ■ . >

Paikas Demagogas
j . .

1 Socialfašistas Grigaitis sa- 
vo organe bando Sovietų Są
jungą niekinti: nauja dema
gogija. jam labai ■ nepatin
ka, kam Sovietai pasisamdė 
specialistus iš buržuazinių 
šalių, kam jie perka mašine
riją ir bįidavoja savo šalį 
pramoniniai visu smarku
mu. Jis sako:

Ir tyrinėjimus daro, ir; pa7 
tarimus duoda ir planus ;pie? 
šia—vis amerikonai (iy (kitų 
kapitalistų šalių) inžinieriai. 
Faktas yra, kad sovietų ihdu- 
strializacijos darbai yria atlie
kami ir amerikoniškomis, vo
kiškomis; angliškomis,. ŠvediŠ< 
komis ir tt. mašinomis.

Vadinasi,- kapitalistai' ’štatriT*4*'

delegatus su programa, kįir 
bus dainų, deklamacijų; pra
kalbų ir muzikos^ Svečiai (de
legatai ir Pittsburgh o apięTin- 
;kės lietuviai, rengkitės į miiiė-Į 
tos ;dienos- vakarą. , ■ : ' i į •"

A.P.L.A. 2-ros kuopos sve
tainę ‘ pasiekti iš Pittsburgh', 
Pa., reikia imti gatvekarį: No. 
23, 25 ar 26; juos galima gau
ti Pittsburghe, Liberty Avė 
gatvėj,^ arti'Stanwix St; ir Wa
bash stoties. Nuvažiavus į 
McKeės Rb^ks,> reikia išlipti 
palei P. C. tiltą ir grįžti 
atgal kokie 25 į žingsniai, da- 
ėjus pirmą gatvį, suktis po 
kairei, iš čia bus matyti A.P. 
L.A. 2-£os kuopos ,svetainė— 
24 Locust St., McKees. Rocks, 
Pa. , !,J.i 'i-

A;P.L.A. Centro Pildomasis 
Komitetas:

C. Sekr. J. Miliauskas.
P. S.—A.P.L.A. 23-čią Sei

mą šaukią A.P.L.A. Centro P

mą Lietuvoj. Kadai prideda
ma iš valstybės iždo buožėms 
ir dvarininkams už javus, par
duodamus gabenimui užsienin, 
tai. ir biedniokui per^ąhčiam' 
duonos pas buožę prisieina 
mokėti brangiau. {' V^dįnaš, 
buožėms ir dvarininkariis^dvi
guba nauda. < į | \

Visą, tai fašistų valdžios po
litika ’irgi rodo,! kid fašistų 
•vyriaušybei rūpi ne* kaimo b’ie- 
idiĮuomęhįs reikąlai> 6 vįen 
bucįžiųl ir dvąrininkų. »■ 

'■ ■ i ■> C ♦>.j F • j - »•

! • ■ '
London;— Paskelbė savo 

raportą taip vadinama “ko
misija ištyrimui ^verstino 
darbo Sovietų Sąjungoj.” 
Bet buržuazija nusiminus, 
kad komisija jokių naujų 
melų neiškepė. Pakartojo

OCXlAxYlxX Zltl vęiiviu jl • j •-i .. • j i • «

Komitetas per C^ritro Sekreto- buvo pa-
rių, J. Miliauską.“ skelbta buržuazinėj spau-

* (134-135) dojr’ ’ 5‘ "
skelbta buržuazinėj spau-

kad visas blogumas yra su 
miegu, kad mergaitė negali ge
rai kvėpuoti per miegą. Toks 
sunkumas kvėpavimo nakčia 
gali būti arba dėl padidėjusių I 
tonzilių arba dėl taip vadina- j 
mų adenoidų nosies viršuje.! 
O gali būti ir dėl abiejų prie-! 
žasčių.

•' žinoma, jeigu obstrukcija 
labai jau didelė, tai kartais, 
kai vaikui, prisieina ir opera
cijos keliu taisyti—išpjauti 
peraugusi adenoidal arba ton-

5 žiliai. (
Tiesa, visa tai puikiai gali

ma pagydyti dijatermijos bū
du, tik ne vaikui. Su mažuI < 7 f

i vaikui kėblįl; jjra įkas daryti.1 
dijatermijos pagelba: sunku j 
yra taip vaikiui užsilaikyti, kad 
gydytojas galėtų tam tikru a- 
paratu šildyti,kepinti ligotas 
vietas. Kas kita su paaugės
imais vaikais ir su suaugusiais 
žmonėmis: čia jau dijatermija 
duoda puikių pasėkų ir len
gvai pritaikoma.

Dalyko' nuodugniai neišty
ręs, nesugebėsiu tiarai jums 
patarti, kaip čia būtų geriau-

Didžiausias Pasauly Šviturys
Ant miesto valdybos namo 

University City, Missouri, yra 
didžiausias ir šviesiausias pa
saulyj švyturys. Jo šviesa yra 
lygi 25,0 milionų žvakių, ir nak
tį yra matoma per, 175 .mylias 
iš visų pusių. Vieną valandą 
tas švyturys žibinti kaštuoja <6£> 
centus.

SVORIS IR LIGOS
Mayo Klinikos daktaras' Oi.’ 

J. Barborka štai ką suranda 
apie riebumą ir tūlas ligas:

70 iki 85 nuošimčių tų, kurie 
serga pavojingąja cukralige 
(diabetes), yra buvę ar dar te
bėra perriebūs; pusė žmonių,, 
kurie turi perdidelį kraujo 
spaudimą, tai sveria daugiau,

*

paiCVl Llj Iiaiu Vili MULU .

šiai padarius. Kaip ten nebuvę, llc^a. ^etų sverti sulig savo
dydžio ir amžiaus. Daugelis tų, 
kurie turi tulžiapūslėj “akme
nis,” nesveiką širdį, cczcmą ir 
perdaug prakaituoja, yra per
riebūs.

Po operacijai riebus žmogus 
blogiau gyja, negu vidutinis ar- 

seina būti be saulės, be gero,ha liesas, ir nuo operacijų dau- 
oro ir ypač be gero, 
nio maisto, tai tada 
rasti šiokių ar tokių 
visame organizme, 
geras, nesugadintas, 
maistas visa ką reiškia, 
ras maistas, su visais vitami
nais mineralais, šarmais ir ki- 

‘i dėsniais, 
prašalina Jr pagydo

Drauge, štai ką jūs gerai įsi- 
tėmykite.

Paprastai visai sveikam vai
kui sveiki yra ir tonziliai ir kiti 
galai, ir neesti jam gerklėje 
priaugusių adenoidų. Bet, jei
gu vaikui per ilgesnį laiką pri-

natųrali- giau miršta riebių žmonių, 
ima atsi-| 
trukumų i 

• Maistas,;
gamtinis i

Ge-i

Tylumo Varžytinės
’ Milano Automobilių Kliubas, 

Italijoj, paskelbė tylumo vajų. 
Kurie automobilistai pasirodys 
tyliausiais važinėtoj a is per tam 
tikrą laiką miesto gatvėmis, tie 

Yp7r7va‘rburekad;gfu/ttovanas;. K!iubas l,a' 
įstatęs savo temytojus ant gat- 

mino A—riebaluose tirpstamo! vi_lį 
vitamino A. Tqkiq; yra ge-|ne{“’ :u/?s konstantas
ram piene, grietinėj, svieste, ivazmodamas išvengia beifeika- 
kiaušinių tryniuose', kepenyse, j ,n.8° truksmo darymo. Papraš-- 
inkstuose ir daugumoje lapuo-!tai ,^] daugiausia trukumo bū- 

[jna is bereikalingo bei7 pergar- 
saldžiose !saus triūbijihio, iš “exaustd’* 

j šniokštimo ir išgverusių šeŠtar- 
nių. ' ’ ' ' 1 ’

Amerikoj !gi taip važinėja- ' 
ma, -kad, rodos, kiekvienas' aū- 
tomobilistas norėtų padaryt 
kuo daugiausia trukšmo.

vaikui būtų pakankamai vita-

tiį > daržovių ir geltonų vaisių
bei šakniavaisių
bulvėse; morkvose, banaliose, ■
geltonuose kukurūzuose ir t.t. 
Ypač daug jo yra žuvies alie
juje, freskos ' kepenų aliejuje 

;—“cod liver oil? V
<• Tai | ir - duokite mergaitei 
’daugiau tokio maisto. Mažiau 
to iškošto, išromyto, numalto, 
sucivilizuoto, išvogto maisto. 
Mažiau baltų miltų duonos, 
pyragų, blynų,- makaronų ir 
kitokiu skanskonių, kame nėra 
nei vitaminų, nei mineralų, 
nei šarmų, o vien tik tešla, 
skrobylai—krakmolai, nuo ku
rni prirflgsta viduriai ir krau
jas ir visas organizmas.

Laikykite mergaitę daugiau 
ant saules. Kuo pilkesnę, tuo 
geriau. Duokite jai žuvų alie
jaus po, šaukštėjį po valgio. 
Arba to aliejaus emulsijos po

Kur Negalima Oro Įspėti
Pulkininkas Charles A.,' 

Lindberghas iš New Yorko* 
skrisdamas aeroplanu per Di
dįjį (Paeitiko)* Vandenyną į 
Chiniją, turės perlėkti vieną 
ypač pavojingą vietą,’ tar Ale
utian Salas. Jokie oro žino
vai negali pasakyt, at* bus ten 
kokia oro atmaina ar- nė, kad 
ir už pusvalandžio; ir baisiau
sios ten audros staiga užeina I 
be mažiausių ženklų išanksto. į
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“KOMUNISTINĖ OPOZICIJA” BE
<■ i i į |j į j, j, . i i;į» ,■/irt-H-M 

padaryti nepartiniu laikraščiu, “Path Komunistų Partija • pas-1 
.ir dienraštį “Laisvę,*’ kad per tavaisiais keliais mėnesiais

s s

KOMUNISTU
Lovestonizmas d a s igyveno j 

iki to, kad pradėjo skelbti, t. 
v. “išimtinumo teoriją” ir to
dėl Kompartija su juo atsisky
rė. Jeigu Butkui būtų rūpėjęs 
komunistinis darbas, tai jis, 
laimėjus fosteriečiams, būtų 
stojęs visom pajėgom į dar
bą. Bet ne! Kaip greitai! 
Lovestono grupė tapo izoliuo-j 
ta nuo Kompartijos ir pasi-Į 
skelbė “komunistine opozici-Į 
ja,” taip greit ir Butkus pra-j 
dėjo kūliais verstis į opozici-į 
ją. Ar jam rūpėjo Komparti-1 
joj dalykus pataisyti (jeigu jis,

ją galėjus Kompartiją pulti.
Nepavykus tam, dabar Veikia 
organizuoti “komunistinė opo
ziciją,” idant “kovot prieš 
skaldymą mūsų organizacijų 
ir įstaigų.

Kas tie 
opozicijos’ 
Kaip senai tas t 
jos eiles? Jau bus berods apie įtik ant popieros, 
penkeri metai.

Jų dar vienas lyderis, 
kūnas, kompartijos eiles 
leido apie aštuoneri metai

kiti “komunistinės 
lyderiai? Kuodis.

(nuo pereitų metų lapkričio 
iki šių metų’, balandžio)n p,ui
te puolė narių skaičiumi ir da
bar' nėra ndi 'pusės to skai
čiaus, koks buvo pereitais mo

kom u- 
centro

tais,” sako sklokiškos 
rištines opozicijos” 
komitetas.” Toliau:

grupes/’" Suprask, į organize j kuriuo, pasalk “qentro komįt’er cija šeštoji šiuo tarpu tup tarp 
cij^ i griovimui komunistinių; to Kompartija “puolė na- gQ_40 narių daugiau, negu ke- 
įstaigų ir kenkimui Komparti- riaiq tikrumo! ii kilo auo-o / ,, Tios darbui ’ 11Klumoj J1 KJ10’ ,a^’ lėtas mėnesių atgal! Lietuvi^jos ciaiom. j Imkim pavyzdžiu tokį Wil-!

Kiek .tiek sveikiau protau-j liamsburgą (Brooklyne). Sek-j 
jas darbininkas skaitytojas pa-’ 
siklaus, ar randasi šituose, 
“sklokiško” “centro komiteto” 

“Darbo žodžiuose bent uncija teisy- 
|bės? Atydžiau apsidairęs, jis 
tuojau pasakys, kad ne! Me
las nuo pradžios iki galo!

Atsirado Kompartijos ir ko
jų dėjimo gelbėto-

(Tąsa pusi. 4-

MMąąivi

VISOKIU RŪŠIŲ SURGIKOS REIKMENES
VYRAI, MOTERYS IR VAIKAI, ar jūs sergate patrūkimu, ar 

jūsų viduriai nusvirę ar perdaug atsikišę? Ar jums reikalinga dir
žas po operacijos ?

Mes jau 23 metai speciali
zuojamos pritaikyme ir ga
minime diržų (trusses), gu
minių kojinių, padams papė
džių del nesveikų kojų ir |f / 
šiaip visokių dirbtinių kūnui U 
dalių.

Moterims patarnauja moterys, o vyrams—vyrai. Mes parduodame 
šlubiems vaikščioti lazdas ir invalidams kėdės. Mes juos parduo
dam, .išnuomuojam ir taisom. Visas mūsų darbas garantuotas ir 
labai prieinamomis kainomis.
Egzaminuojam veltui. Darbo valandos: nuo 9 v. ryto iki 8 v. va
kare. Sekmadieniais susitarus.

HIRSCH’S SURGICAL SUPPLY CO.
347 BROADWAY, tarp Rodney ir Reap gatvių, BROOKLYN, N. Y 
Trečios durys nuo Commodore teatro, du blokai nuo Williamsburg tilto 

Telefonas Stagg 2-5297. Įsteigta 1908 metais.

apleido parti-1 Unijų Vienybes Lyga pasiliko 
’ ’ -----/’ pasiliko tik

| “vienas. kitas diskusantų kliu- 
“Naujoji Mainierių Uni- 

išlaužė tokį munistinio
jokios pa- jai! Kur jūs buvote per metų 

Įmetus? Kodėl jūs išbėgiojo- 
komitetas”! te iš Kompartijos, jeigu jinai 
paimti iš,.lu.ms šiandien taip brangi? Ko-

1 dezertavote revoliucines 
'darbininkų kovas? Keliąis at- 
'vėjais (ypačiai Butkui ir Kuo- 
'džiui) buvo kalbėta ir šaky- 
Ita L 

“centro komite-.e’.
tas” šaukia “visus lietuvių ko
munistinių organizacijų narius 
ir šiaip sąmonihgus darbinin

ko-;^118” neleisti skaldyti tų orga- 
Butkiniai taip jau 

centro komitetą,” * džiaugiasi, kad “jau eina net 
' ti y s k o m u n i sti n ės o p o z i c i j os 
kalbiniai laikraščiai” (lovesto- 
niečių) ir “centro komitetas”, 
gali “palinkėti kuogeriausio į 
pasisekimo” jiems.

Atsikreipdamas į tai, kaip ]iai, 
kovoti prieš Kompartiją arba,, komitetu 
kaip butkiniai sako, prieš Cen
tro Biurą ir “jo pražūtingą 
taktiką,” Butkaus, Jankūno, 
Vilkelio, Miko, na, ir menševi
ko Strazdo “centro komitetas” 
duoda insktrukcijas savo pase
kėjams. Esą: “Pirmiausia, vi-i Kiekvienas partijietis, 
sose kolonijose turime tuojaus žino Partijos reikalus, 
susiorganizuoti į opozicijos ! supranta, kad tuo laikotarpiu,

Jan-1 bas;
ap-lja” (iš kur jie 
at-'vardą?) nepadarė 

Į žangos, etc., etc.
Butkaus “centro

- i m atonia i pamiršo
i “pareiškimo” sa-įdel 

ivo garsų perlą ir magary-, 
'čioms pridėti: “žodžiu, kur tik 
I pažiūri, visur .bankrūtas ir 
' bankrūtas. . .

Na ir va, 
šaukia ‘

Tūlas J. Vilkelis buvo par-i 
tijoj apie tiek metų atgal. , 
Detroito Mikas—ta pati paša-I P~lei _’savo 
ka, ko neverta nei minėti. Tai j 
amžinas opozicionierius. Šitie 
tai žmonės, kurie keletas metų 
atgal buvo partijoj, kuriu tūli 
yra nemažai pakenkę bencl- 

! ram lietuvių darbininku judė- 
į j imu i savo šmeižtais, dabar už- 
i simanė pataisyti Kompartiją ir

L tam tikslui suorganizavo “1 
j monistinę opoziciją” ir net iš- i nizacijų.

brinko savo “<
per kurį palaikys savo organi
zaciją !. . .

Tai daugiau negu juokin- 
Tai * nesąmonė—nesąmo- 

katinai 
angelai

Kadaise lietuvių rev. darbi- paaiškėjo kiekvienam, 
ninku judėjimo ardytojai bu
vo išleidę savo “laikraštį” ir jį 
pavadinę “ ‘Laisvės’ Šėrininkų 
Suvažiavimo Didžiumos Pa
reiškimu.” Iš to turėjo daug 
juoko ne tik žmonės, bet ir 
tvoros, kadangi kiekvienam 
buvo aišku, kad tie žmonės 
neatstovauja “L.” šėrininkų di
džiumos.

Delei to “pareiškimo” ne
rimto, žalingo darbininkų ju
dėjimui ir paiko turinio pasi
piktino daug net tokių darbi
ninkų, kurie iškarto rėmė But
kaus opoziciją, ir akyregyj at
simetė nuo jos, pereidami pu- manė esant ką nors bloga) 
sėn Kompartijos šalininkų. Ne! Jis niekuomet neatsisto- 

Sklokiškoji opozicija stapte- jo ir partijos eilėse nebandė! 
Įėjo. Pradėjo galvoti ir prieiti pravesti jokios savo linijos, o|į 
išvados, kad tuo keliu einant, tik užkampiais bambėdavo šį, 

ir tą. Jis kelis metus »gyven-j 
damas Brooklyne priklausė! 
Partijos kuopelėj, esančioj

Kuomet ta i 
reorganizuota,

su savo “Centro i tai Butkus išėjo iš Partijos f
Ar šitaip daro bol-1 ' , , . . ...

ševikas? Ne! Bolševikas, ku- ne*. c ? kuu°s ne ti 
riam rūpi revoliucinis darbi- ! juoktis, bet ir 

va- ninku judėjimas ir jo vadas1 vei ‘
dai pamiršta vieną: pavadini- Kompartija, stovi jos eilėse ir, j 
mas nepakeičia daikto esmės, j matydamas ką negero, kovo“, 
Asilą gali vadinti liūtu kiek ia prieš tai. Kovoja iki pat' 
tik nori, bet jis tik .asilu tepa- paskutiniųjų!
siliks. Ant vilko gali užmauti 
devynis avies kailius, jis vis
tiek bus vilkas.

.darbininkų judėjimo rengatas!

bus ne koks biznis. Ji todėl 
nusitarė kryptelėti “ į kairę.”

Ir štai iš “Laisvės” šėrinin
kų “didžiumos” mes jau turi- Cliffside, N. J. 
me “Lietuvių K o m u n i s tinę i kuopelė tapo 
Opoziciją” — ----- L~' T'“i1— " ‘
Komitetu” priešakyje- ir su an-Į laukan, 
tru savo gazietos numeriu, 
‘“Buletinu.”

Deja, “centro komiteto
Jų Platforma

Turint savo “centro komite- 
reikia, kad jis ka nors 

Jis 
Išleido pareiš-

Patiekė savo “platfor- 
Ką ji sako? Statomos

; tą, 
įveiktų ir leistų įsakymus, 
tai ir padarė, 
kimą. 
mą.”

tokit Į partiją, būkit jos 
. Jei matote ką negero, 

taisykite per jos kuopeles, ata
tinkamais partijos keliais. Jie 

■to nedarė. Jie piktai ir šnai- 
riai šaipėsi. Del jų Kompar
tija galėjo būti sunaikinta se- Į 
nai. Del jų Fišės komitetas’ 
su visa reakcija Kompartiją' 

'galėjo sunaikinti. Jie būtų , 
veikiausiai tik pasijuokę. Na,! 

Jo šiandien, pamatę, kad lietu-Į 
j vių darbininkų minios stovi su.

■ | Kompartija, tai jie, pabėgė- 
apsiskelbė save “centro 

’ ir užsimanė “pa-! 
partiją, . “apsaugoti” |

Apsaugoti—nuo ko? NuO| 
Nuo reakci-

Kom- 
Cent-

s

s

Gi Butkaus taktika buvo se-
_ .... ’karna: Partijoj persunkios.Revoliucinio j parej^og, reįĮcįa nu0 jL1 pa_

Pabėgus, jis užsimanė gairės kovai prieš Kompartiją.

taisyti
ją- -
Fišės komiteto?
jos? Ne! Nuo pačios 
p a r t i j os ! Nuo Li etų vi ų 
ro Biuro . . .

reikalus,
kuris 
gerai

9 
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Naudokite Savo Pinigus, Kad Neštu Jums 
Pelno po 20% ar Daugiau

IR TUO PAČIU LAIKU PASITENKINKITE GYVENI
MU MODERNIŠKUOSE, “UP-TO-DATE” NAMUOSE.

DĖKITE SAVO PINIGUS Į NEJUDINAMĄ 
TURTĄ (REAL ESTATE).

Pirkite 6 šeimynų namą Ridgewoode, esantį po ant
rašu 1863-65 Troutman Street. Ten yra du apartmen- 
tai po 4 kambarius ir keturi apartmentai po 3 kamba
rius. Įtaisyta brass plumbing, colored tiled maudynės, 
tiled virtuvė, ir šildymo sistema yra įtaisyta su blower 
aparatu delei naudojimo Buckwheat anglies, kas sutau
po jums per pusę išmokėjimų už anglis. Kaina yra 
$22,500. Pirmas mortgidžius $12>500, cash įnešti 
$3,500. Balansas gali būt patvarkytas ant lengvų iš
mokėjimų. Atlankykite tą namą. Del aprokavimo jei
gu ir išmokėjimų ir del geresnio savęs įsitikinimo tos 
išimtinos vertės, kurią mes siūlome kreipkitės 1887 
Troutman Street, telefonas Stagg 2-2055, arba pas 
advokatą Abraham Lehman, 26 Court Street, telefonas 
Triangle 5-6951.

<>
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62 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N.J. 
Tel. Trinity 3-8720

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Erzinimais

W

į&'

gali kiek jis nori skelbtis "re
voliucionierium,” “komunis
tu,” jis vistiek pasiliks tik to 
judėjimo neprietelium. Pa
slėpti to negali!

Kas gi Ta “Komunistinė 
Opozicija?”

Įdomiausia, kad ši “komu
nistinė opozicija” neturi nei 
vieno komunisto! Kaip papra
stai atsiranda partijose opozi
cijos? Opozicija gali atsirasti 
Kompartijoj ir šian ir ten iš 
partijos narių, nesutinkančių 
su partijos linija. Bet nieko 
panašaus nėra čia. Ją sudaro 
žmonės, jau senai del baimės 
reakcijos, tingėjimo, pralobi- 
mo, arba del kitokių priežas- 

. kčių savanoriai apleidę Partijos 
eiles, arba buvę iš jų pašalin
ti. Jie išėjo iš Kompartijos ne 
šiandien, ne del Kompartijos 
pasisukimo į griežtesnes kovas, 
į kairę; ne prie esamosios 
Kompartijos ir Lietuvių Cent
ro Biuro vadovybės, bet jau 
senai, keleri metai atgal!

Ir tai svarbu! Svarbu lietu
viams darbininkams žinoti, ko
kia keturių vėjų supūsta ta 
“komunistinė opozicija” yra!

Neatydžiai dalykfts seku
siam skaitytojui gal nebūtų ga
lima net įsivaizduoti, kaip be 
principinė,palša tos grupės su
dėtis! Tūli iš jų veik visą gy
venimą tik ir bandė būti opo
zicijoj, kad tuo būdu išsisukus 
nuo darbo ir pasistačius save 
gudragalviais, galinčiais kitus 
tik kritikuoti.

Paimkim kai kuriuos “ko
munistinės opozicijos” piliorius 
ir žvilgterkim į jų evoliuciją 
linkui šių dienų savo nusista
tymo. Pavyzdžiui Butkus. 
Ar jis tik šiandien yra opozici
joj ? Ne! Butkus išėjo opo- 
zicijon prieš Kompartiją ir 
Komunistų Internacionalą dar 
1923 metais. Jis tuomet 
griežtai kovojo prieš panaiki
nimą nelegalės kompartijos, 
puldamas Kompartijos ir Ko- 
minterno Centro Komitetus. 
Tuomet jo opozicija pasibaigė 
tuo, kad Butkus negavo nei 
vieno šalininko, nes visi supra
to jo tikslus. Būdamas ilgą 
laiką neveikliu, negyva Parti
joj raide, Butkus vis tik rėmė 
visokią opoziciją, kokia buvo 
atsiradus. Laike t.v. lovestoni- 

>nių ir fosterinių frakcijų, But
kus stovėjo su pastaraisiais, 
matomai todėl, kad Centro 
Biuras (jo didelė didžiuma) 
palaikė Lovestono pusę. But
kus Lovestoną niekino, vadin
damas jį nerimtu, kvailu ele
mentu. Mes tuomet žinojome 
ir sakėme, kad Butkaus palai
kymas fosteriečių paeina ne iš 
principo, bet tik kad būti opo- 

* zicijoj prieš Centro Komitetą 
ir .Centro Biurą. Dabar tas

pasiimk LUCKY
Uždekite savo pirštų ant gerkles - ant vadina
mojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai 
paly tėjote larynxu. Tai jūsų garsinė dėželė — 
kurioje jūsų garsinės gyslos.
Savo gerklę apsaugoti - atsimink, kad 20.679 
Amerikos gydytojai yra pareiškę, jog LUCKIES 
mažiau erzina gerklę negu kiti cigaretai.
Vienas gydytojas rašo:

“Aš rūkau Lucky Strike jau penki metai ir 
persitikrinau, kad jie mažiau erzina gerklę negu 
kiti cigaretai.”

Kitas gydytojas rašo:
“Lucky Strike mažiausiai erzina jautrias ir 
išlepintas gerkles.”

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabake. Tai jūsų gerklės apsauga - prieš knitėju 
mus — prieš kosulį. Apsaugok savo brangųjį 
balsą.

© 1031, 
The A T. Co., 

Mfr>.

PAKLAUSYK 
PER RADIO— 
•tucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradienį, Ketvir
tadienį ir Šešta
dienį, vakarais 
per N. B. C. ra
dio stotis.

J

Savo

BALTIMORE, MD.rit’s toasted”
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai

t Saules spinduliai nokina—Šiluma švarina
f

Jūsų Gerkles Apsauga

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairhj karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
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 
Staen Island Fer
ry-

LUTVINAS

L u t v in’s Hali yra 1 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz^- 
nių. Mūsų patama- • 
vimas prielankus.

Trumpu laiku išmokiname 

viską kas link AUTOMO

BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

Išardymai, sutaisymas, suvtatymai, luprait elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
it pieną automobilio; mokinėm dienomis ir vakarais lietuvių ir angių kalbOM. 
Mokytojais yra žymūi ekepertni—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti- Mel padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14t]i STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

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

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
tymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jds negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

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

Phone, Stagg 2-8342
JAU 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE
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Ąntradienis, Birželio 9, h

Hans Lorber.' Vertė J. J

MERIKONAS1

(Pabaiga)
—Pranešu tau: mano fabrike ant savo 

viršininkų rėkt ir net grumot jiems—ne
galima ... Aš reikalauju meistrams pa
garbos. Suprantama?!

Giriamas, vyresnysis meistras linkterėjo 
galva. Meistras Gaferštrau pasijuto be ga
lo patenkintas. Tarytum sveikindamasis, 
jis nusilenkė daktarui Oneblutui ir stovin
ti jo poza reiškė visišką pasitenkinimą. 
Tiktai amerikonas, į kurį šita kalba buvo 
nukreipta, nelinksėjo. Jis stebėjosi, kam 
taip rėkia šitas žmogus, gerai žinodamas, 
kad jo balsas rėksmui netinka.

Daktaras Oneblutas staiga nutilo, apri
mo ir kaltinamąjį apdėbė .tokiu klausian
čiu žvilgsniu. Amerikono veide jis jieško- 
jo gailesio arba prisipažinimo esant kaltu. 
To neradęs, pasiryžo dar kartą atsistoti 
ant paskutiniųjų kojų prieš jį, o paskui 
jau siųst iš fabriko po velniais. Bet ame
rikonas, nieko ypatingo nejausdamas, lyg 
į kokius juokdarius, ramiai sau žiūrėjo. 
Daktaras Oneblutas buvo nepatenkintas ir 
suriko dar pasiučiau, taip smarkiai, kad 
jo balsas pasikeitė į pasigailėjimo vertą 
staugsmą.

—Aš jus išrašau.—Jūs... juk tai net
varka! Aš žinau, meistras Gaferštrau— 
ramus, švelnus žmogus.

Meistras Gaferštrau dar kartą nusilen
kė. Daktaras Oneblutas vis dar nenusira- 
mino. Sukaupęs visas savo jėgas, tęsė to
liau:

—s-Kasgi, jums taip ir nėra kas*besakyti? 
O, koksai atkaklumas! Suprast negaliu, kas 
per beprotystė. Ne!..— Jis pokšterėjo 
sau per kaktą—ponas vyresnysis meistras, 
ką jūs pasakysite į tai?

Vyresnysis meistras patrukčiojo pečius. 
Buvo aišku, kad amerikonui pastatė jau 
kryžių. O ponai padėjėjai pakraipė gal
vas. Kitaip jį į žiūrėjo tiktai panelė ties 
langu. Jos veidas pasikeitė, lyg kad per
kūnas ją butų pritrenkęs. Jis tą gerai 
pastebėjo, neapsiriko. Toji mašinistės pa
rama jį drąsino. Jis visiškai suvaldė save 
ir žengė tvirtą žingsnį pirmyn.

- • 7 ; H J! I1!” !?'{’« U: : :7
ant štalo popierių ir pasigręžė į meistro miršta badū; neturėdami: tiro- 

karnos Ipriežlūfįs inėi susir
gus; kūdikiai, alkani būdami, 
slankioja naktimis ūkininkų 
daržuose, rinkdami bei iššika- 
sinėdami pasodintas bulves, 
kurias išsirovę jie gardžiai val
go. Negalima jau nei kalbėti 
apie tinkamesnes drapanas kū
dikiams, kad galėjus leisti juos 
į mokyklą; toji mintis senai 
jau apleido juos, jie tik vaidin
tu vėj e prisimena kartais apie 
geresnį apsirengimą.

Neužmiršta ir devynių neg
rų jaunuolių likimo, kurie ir 
ne iš geresnio “rojaus” bėgo 
sau “laimės” jieškoti, kaip 
štai netikėtai pakliuvo į. “civi
lizacijos” nasrus, kuri pasiren
gus sunaikinti jų gyvastis, jei 
ir masinis darbo žmonių rei- 

ikalavimas nepaliuosuos juos 
■nuo elektros kėdės. Jei ir liks 
(gyvi, bet dėmės jų sveikatoje

■M
Gaferštrau pusę. Meistras nuo stalo pasis
kubino atsitraukti ir prisispaudė prie iš
einamųjų durų. Tuo pat mostu atsigręžė 
ponai padėjėjai ir vyresnysis meistras. 
Tiktai panelė mašinistė ir daktaras One
blutas, abu pabalę—teisybė, del skirtingų 
priežasčių—vis dar ties plačiu langu te
bestovėjo.

Tada amerikonas nuėjo tiesiausiai į du
ris ir patraukė jas taip smarkiai, kad ran
kena atsimušo net į meistro Gaferštrau 
nugarą. Pasijutęs už durų, jis užgirdo 
kambaryje didžiulį triukšmą. Praslinkus 
minutei »jis jau stovėjo rūbų kabykloj, prie 
savosios spintos. Kaip greitai visa tai įvy
ko...

Jo dokumentai buvo skubiai paruošti. 
Fabriko policija pasirodyti taip pat nesi- 
vėlino. Policininkai bėgdami apsupo rūbų 
kabyklą; o jų batų užkulniai, visiškai ka
reiviškai, tauškėjo po cementines grindis.

Bet vos tiktai išvydo jie galingą ameri-l .. . -
kono figūrą, jų įniršimas nebebuvo toks atsilieps jiems visada, 
skubus, kareiviškas. Jie pasakė jam tik 
tiek, kad jis neužvestų jokios su jais isto-.j 
rijos, kad jie, girdi, nieko čia nežino, kad 
pildą tiktai savo pareigas.

—Tatai aš žinau,—paniekinančiai ištarė 
amerikonas.—Nebebijokit, aš jau išeinu.-

Kol amerikonas nesiskubindamas rengė
si, tylėdami policininkai stovėjo. Vienas 
jų paklausė ar negalįs jis rengtis bent 
kiek greičiau. “Ne, jis negali”—atsakė 
jiems amerikonas, — ir daugiausia— “te
gul sau kraustosi po velniais, jis ir pats 
ras kelią.” Policininkai patraukė pečiais,— 
jis juk turi suprast, kad...

—Ne, nė velnio aš neprivalau suprasti! 
—atšovė jis policininkams.—Šitaip kiek
viena beždžionė gali reikalaut manęs kad 
suprasčiau! Kurios priežasties dclei jūs 
privalot išvest mane! Kai aš eisiu, tai eisiu 
vienas, o jūs, jeigu norit, mane sekti galit 
ištolo!

Jis išėjo. Į policininkus net nė neatsi
gręžė. Fabriko korpusą apleido be gaile
sio.

Amoniake išdirbinio skyriuje stovėjo 
kai kurie jo draugai ir užjausdami žiūrėjo 
į jo pėdsakus. Vienas jų net ranka pamo
javo. . Bet čia pasirodė meistras Gafer
štrau ir piktai nusikeikė.

Amerikonas garsiai nusijuokė. Nors jo

Protesto rezoliucija priimta 
ir bus greitai pasiųsta guber- 

Inatoriui B. M. Milleriui. Aukų 
vedimui ištvermingos < kovos 
darbo surinkta $27.18.

žodžiu, prakalbos pavyko 
puikiai, nes žmonių irgi buvo 
daug.

Vinco Duktė.

Žmonės, Kurie Y ra 
Susilpnėję

Vyrai ir moterys, kurie yra seni ir su- 
niegalėję ir tie jaunesnių metų, kurie jau
čiasi susilpnėję, bus maloniai nustebinti 
kaip greitai Nuga-Tone suteiks jiems naujų 
jėgą ir gyvumą. Jis stimuliuoja ir sustip
rina visus organus ir jų funkcijas, sutei
kia jums stiprius, vienodus nervus ir daug 
pajėgesnius raumenis. Nuga-Tone išvalo kū
ną nuo ligų perų, nugali konstipaciją ir su
teikia jums geresnę sveikatą. Aptiekininkai 
pardavinėja Nuga-Tone. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo, paprašykite jį užsakyti del jūs 
iš savo urmininko.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR '

J SKAITYKITE!SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE
GEOGRAFIJA

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!KAS TA! YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
* DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!

.. kelias buvo ir sunkūs ir į tamsią nežino-1
. —Kibti prie savęs be reikalo—aš neleid- a?T*"

žiu,—ištarė jis griežtu balsu.
Daktaras Oneblutas dar labiau išblyško 

ir sumišęs apsidairė. Suraukęs antakius 
jis vėl prikibo prie amerikono.

—Paklausykite jūs!..
Tuo pat laiku, kada jis plusdamas gniau

žė ties amerikono veidu kumščius, lyg 
ruošdamasis griebti jį už gerklės, ameri
konas, pokšterėjo jam atsakantį antausį, 
paskui .smogė kumštimi krūvon gulėjusių

miausiojo išsigelbėjimo žybterėjimai. Už
plūdo jūros potvynio vilnys ir povandeni
niais akmenimis jį nunešė pro šalį dabar
ties. Tiesia ir tvirta eisena pasiekė jis 
išeinamuosius vartus. O už jų gulėjo 
gatvė, pilka ir tuščia.

—Ateis diena, kada darbininkai šituo 
grindiniu eis į savo fabrikus pradėti dar
bo,—šnibždėjo jis pats sau.

Ir jo eisena del gilaus tikėjimo į pergalę 
pasidarė dar tvirtesnė ir drąsesnė.

DETROIT, MICH.
Piknikas Spaudos Naudai

Aido Choras rengia šaunų pikni
ką sekmadienį ,14 birželio (June), 
Capitol Parke. Šis piknikas rengia
mas parėmimui darbininkų spaudos. 
Tikime, kad visi vietos lietuviai dar
bininkai atsilankys, nes ne tik sma- 

_ x ' „ ažiame parke,
bet sykiu ir parems mūs laikraš
čius. ' Važiuokite visais keliais į va
karus iki Telegraph Road, arti Sib
ley

Važiuokite visais keliais į va-

Rd., ten matysit iškabas. . i 
Rengėjai.

. ( (135-138)

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77-tos kuopos susirin

kimas' bus trečiadienį, 10-tą birželio, 
Mažeikos svetainėj, 8-tą 
re. Visi nariai ateikit 
svarbių reikalų aptarti. 
T.D.A. susirinkimas.

Sek r. V.

vai. vaka- 
laiku, yra 
Vėliau bus

I
“Komunistinė Opozicija” Be Komunistu
(Tąsa nuo 3 pusi.)

Kompartijoj Brooklyne randa
si daugiau, negu keletas mė
nesių atgal! Jei paimsim visą 
Partiją, tai surasime, kad* ji 
nariais auga, bet nepuola!

r Darbo Unijų Vienybės Ly
ga tas pats. Geriausias pa
vyzdys, tai Nacionalė Mainie
rių unija: kuomet sklokiškojo 
“eentro komiteto” platforma i 
sako, kad mainierių unija “ne-'“centro komitetas, 
padarė jokios pažangos”, tai | savo 
ši Unija vadovauja (Pittsbur- liškai 
gho apielinkėjeT ryškiausiam > ir, sc 
mainierių streikui, kuriame jau 
iššaukta -10,000 mainierių ir 
tas skaičius vis didėja! Nors 
jos vadai ir veikėjai persekio
jami ir kalinami, bet jie nepai
sai, nebėga, kaip sklokininkai 
iš. kovos lauko, ale stovi jame 
paširįžusiai!

(Tie trys “kalbinės komunis^- 
tipės opozicijos laikraščiai,” 
kuriais Butkus ir Ko. džiaugia
si, atlieka tokį pat darbininkų 
judėjimui pasitarnavimą, kaip 
ir šis sklokiško 
teto” 
ja mūs jstaigas, organizacijas. 
Jie savo taktika padeda fabri
kantams ir mainų savininkams 
kovoti prieš darbininkus ir 
skaldyt 
Vieni iŠ jų dirba sąmoningai, 
tiksliai, o kiti nesąmoningai, 
prigauti. '

Jei paimsim lietuvių darbi
ninkų judėjimą, tai ir čia su
rasime tą pačią giesmę. Ko
kias organizacijas arba įstai
gas Kompartija arba Lietuvių 
Centro Biuras sugriovė? Ko- 
Um įstaigas arba organizaci-

centro komi-
Biuletinas.” Jie griau-

pastarųjų vienybę.

Su juo reikia kovoti nemažiau, 
kaip su atvirais revoliucinių 
darbininkų judėjimo priešais.

Esame tikri, kad jie tai ir

R. Mizara.

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau
ją, padidintą laidą. Kaina 20 centų

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
, Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 

klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai; šioje knygoje .surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai , ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

jas Lietuvių Biuras “smurtiš
kai užvaldė”? Butkaus “centro Padarys! 
komitetas” nenurodo nė vieno 
pavyzdžio. Mūs dienraščiai 

masinS0’ oSnizaŠ* Siūtos PtlM PaVyh 
gyvavo, taip ir gyvuoja!

Mūs laikraščių bendroves' 
bandė ir tebebando sugriauti, 
bet tai ne Centro Biurąs arba 
Kompartija, ale sklokiškasis

Pereitam
laikraštyj” jis krimina- 
‘L.” bendrovę apšmeižė 

sąmoningai ar ne, kreipė j 
Fišės komiteto akį į “klastas,” 
kurias būk bendrovė daro, 
bet kurių niekuomet nebuvo ir 
nėra. Del to bendrovės prie
šakyje stovį draugai, direkto
riai ir nutarė nuo tokių šmei
žikų apsivalyti, nes jiems ne 
vieta darbininkiškoj įstaigoj. ' 

A.L.D.L.D. Centro Komite
tas taip jau pasirengęs kovoti 
ir su tais, kurie ardo komunis
tines prakalbas (taipgi Fišės 
naudai dirbama), kurie išeis 
prieš bendrą rev., darbininkų 
judėjimą. Tai nėra organiza
cijų, įstaigų ir judėjimo ardy
mas, bet taisymas; apvalymas 
jo nuo fašistam tarnaujančio 
gaivalo.

Kiekvienas lietuvis darbinin
kas, kuriam rūpi remti revo
liucinė darbininkų kova, kova 
už bedarbių reikalus; kova 
prieš lynčiavimą negrų ir su-' 
teikimą jiems lygių teisių; ko
va už gynimą sveturgimių dar
bininkų, labai puikiai supran
ta, kad šitas opozicijos “cent
ro komiteto” žingsnis yra ža
lingas darbininkų judėjimui.

BALTIMORE, Md.—Gegu
žės 30-tą dieną vietos Amati- 
nių Unijų Vienybės Lygos 
skyrius turėjo surengęs pra- 

i kalbas finų salėje, kur kalbė
jo d. W. Z. Fosteris. Apie jo 
kalbos turinį tenka štai kas 

; pabrėžti.
i Draugas W. Z. Fosteris tik • 
ką buvo pargrįžęs iš vakarinės 
Pennsylvania valstijos dalies, 
kur bedarbiai bei badaujanti 
mainieriai duoda šaunią pirtį 
savo . išnaudotojams pavidale 
streiko. Jei vargšas darbinin
kas, išdirbęs po kieta žemės 
pluta apie 10-11 vai. per die
ną, jau nekalbant apie’didėlių ? 
šeimynų užlaikymą, bet jei nei 
pats rytojaus dienai neturi už 
ką tinkamai pietus į kasyklas 
nusinešti, todėl klausimas, kas 
bus toliaus? Privedė ta padė
tis šimtus mainierių prie išva
dos: Jeigu badauti ir vargti, 
tai verčiau streiko lauke su 
energija, solidarumu kovoti už 
geresnę savo kūdikėliams atei
tį, negu skaitytis save dirban
čiu, o badu marinti savo šei
mynas.

Jis nurodė, kas yra “Trade 
Union Unity Lyga,” kuri pade
da kovojantiems ^darbinin
kams atgauti nors mažą dale
lę sayos spėkos pavidale kele
to centų jo menko uždarbio. 
Prisiminta, kiek pietinėse val
stijose varguolių, laipsniškai

Katinas.
(135-136)

į HUNTINGTON, N. Y.
’ A.L.D.L.D. 231-ma kuopa rengia 
trečią metinį pikniką sekmadienį, 28 

i birželio, naujoj vietoj, ant kalno po Į 
j žaliąja Vyšnia. Ta vieta yra labai I 
graži, visiems patiks. Bus gera j 
muzika, norintieji galės pasišokti, į 
nes platforma plati. Bus įvairių 
žaislų, valgių ir lengvų gėrimų. Pra- 

! šome visus vietos ir apielinkės lic- 
I tuvius rengtis prie šio pikniko. Kel- 
i rodis bus nurodytas vėliau.

Komisija.
(135-156) 

hamTra^ickT^ch.
j T.D.A. Karolio Giedrio Kuopos su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, bir
želio 11, Rusų Svetainėj, ant Yeo
man St., 7:30 vai. vakare. Visi na
riai susirinkit, yra svarbių reikalų 
apsvarstyt. ‘ Org.

(155-136)
ELIZABETH? N?J. •

I L. Darb. Susi v. Am. 4-tos kuopos 
susirinkimas įvyks antrddienj, 9 d. 
birželio (June), 69 Park St., 8-tą 
valandą vakare. Visos narės pribū
kite ir atsiveskite naujų narių.

Sek r. B. M.
(134-135)

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER . ( 

lAbaliamuoja ir laidoja numirusiai ant 
visokiu kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje kaukitės pau mane. Paa mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kao 
gerieusioae vietose ir už žemą kainą._

1023 M t Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

1

.

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
Parašė V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. » Kaina 25 centai.

Praturtėjo Lietuvių Darbininkų Litera
tūra, Išvertus ir Išleidus M. Gorkio

APYSAKĄ “MOTINA”
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucinės dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešinime išnaudotojams.

čia matosi, kaip klasiniai sąmoningi darbininkai turi var
go ir su prasigėrusiais, tamsybėje skęstančiais darbinin
kais, kurie yra įtakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 
atsidavę “dievo valiai.”

Tai kūrinys piešianti- gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai^ .skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revox- 
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų kįesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai juTių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46* Ten Eyck Street; Brooklyn, N. Y.

V l
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228draugijos susirinkime.

pradėjo kalbėti, kad pelną rei- plaukia gražus upelis ir yra:

SCRANTON. PA.

228—2nd A VENŲ

iww»

I

komisiją va-

T.

WORCESTER, MASS. o.ir*

20 METŲ JUBILĖJAUS 20 A.F.

St.

PIKNIKAS!

Liepos-Juiy 4 Dieną, 1931

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

c

pat gauta 
Daugėlos, 
Komisija

Avc.

A ve.

Avė.

■»« . «

Jaunuolių Išvažiavimas 
1 ) ‘ v

L.D.S. Jaunuolių kuopa tu-

Telefonai: Bel^ — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

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

VALDYBA 1931 m.:

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

151 Metropolitan Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Jau sukako dvidešimts metų, kaip “Laisvė” leidžiama 
Jubilėjinio apvaikščiojimo iškilmė įvyks

Ir kaip gi netole
ruos, kad senas “revoliucionie- 

šlekaitis, kuriam Komu-

įstbjipią pagal 50 metų, kaip 
lentele rodo, o kiek mėnesių 
vi^š 50 metų, tiek jis turi už- 

k simokėti savo mėnesines duok
les pagal 50 metų amžių už
kiek vieną jnėnesį virš 50 me-Į 
tų; pavyzdžiui, narys turi 50 Į 
metų ir 5 mėnesius, tai mokai 
įstojimo į apsaugos skyrių

vo naudai, ką ir padarė. < 
kada tie “veikėjai” pamatė, 
kad piknikas duos pelno, tai

yra 
ną 
kietėjimą—■kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Siųsdami pinigus su savo adresu, užraiykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
IM METROPOLITAN AVENUE. ■ , BROOKLYN;‘N.- Y.

Avo.

St.

117

Avo.

Avė.

ir

Žiuris.
Eleventh

Garbanauskas,

įvyksta kiekvieno
savam name,

St.

Žcgunis,

1242 Solvay Ave.,

9531 Russell St. 
kas ketvirtą nedėl- 

10 vai. ryte, per 
rugpjūčio, 

Vcrnor Highway.

■

surengime bene 
pasidarbavo, tai 
ne tik su darbu,

Abelnai,. prie

Ruošiama įdomi programa, kurioje dalyvaus daugelio 
tolimesnių miestų dailės ir sporto grupių

Worcester, .Mass., su Norwood, Mass.,

LOŠ VOLLEY BALL GEMĄ

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.

718 Richmond

A. Lujua,
B. Shatkus.

V

’ ; AUŠROS DRAUGIJOS 
EL1ZABWH,'N. J. 
Valdybos ' Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St. 
S.’ Pinkevičius,

V. Paulauskas, 
B. Barkauskas,

Pirm.

Pirm.

Nutarimų rašt.

Turto rašt. J. Overftitis,

j Iždininkas A. • Vcgęla,

KASOS GLOBĖJAI:
O. Gantaricnė,

O. Zigmanticnė,

Susirinkimai atsibus 
dienį kiekvieno menesio, 
3 mėnesius: birželio liepos ir 
Lietuvių svetainėj, 25 ir

Kas yra didžiausias žmogaus priešas T—Šaltis, 
ligas įvaro, bet ir J grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjus' ua

Urba Lax Tabs
tai kanuolė prieS kitą amži- 
žmogaus priešą—vidurių už-

CLEVELAND,' OHIO

- ■

H
A

M.

A.

141 Sawtell Avc.

o

o

_ Street w Avenue
_ , State

’ gatą nuo kuopos, kaip pirmiau 
buvo mokama, tas mažai atsi
eina, keli centai, o pagelbsti 
tolimom kuopom ir tuom ge
riau laikosi draugystė ii’ dides
nis draugiškumas būna.

3. Kad nebūtų galima cen- 
B«vu SUBUIHKHUV, ±v u. K^u-jtro Pildomoj Taryboj tarnaut 
žės, 1931, nutarė rekomenduo- i cėntre nepertraukus kelis ter- 
ti A.P.L.A. 23 Seimui sekan- j minus. Kad būtų galima tik 
čius sumanymus: | vienas terminas tarnauti ir ap-

1. Kad būtų atšauktas 22 i leisti centrą. Praleidus vieną 
seimo tarimas, kuris buvo klai- 'nr daugiau terminų, jeigu tin- 
dingas kas link nepriėmimo : karnas ir turi noro, tai ir vėl

BENTON, ILL.
Rengiantis prie A.P.L.A.. 23 

Seimo, A.P.L.A. 30-ta kuopa 
savo susirinkime, 10 d. gegu-

lokalinių draugijų į A.P.L.A. | gali būtUšrinktas vienam ter- 
Draugiją. i

Mes rekomenduojame pri-j 
imti lokąlines draugijas su se- į 
kančiom išlygom: kad kožnas j 
narys užsimokėtų pilną įstoji
mą pagal A.P.L.A. lentelės nu
sakomą nario amžių;

j minui. Tas apsaugotų organi
zaciją nuo šmugelysčių, skili- 

imų ir kitokių blogybių.
4. Kad 23 seimas surastų 

būdą ir įsteigtų bedarbių fon
dą, iš kurio narys, netekęs dar- 

................ kuris bus batų palaikomas A.P.L.A.' 
virš 50 rnetų, tas turi mokėt! <JrįuTglJA0J- __ ,

■A.P.L.A. 30 Kuopos Yaldyba:
Pirm. Antanas «Yonelis

• ’ Sekr. J. A. Kunskis. 
Fin. sekr. J. Leonaitis 
Iždinin.A. Daukšis.

L.D.S.A. 54rta kuopa turėjo 
$2.00, į pašelpos skyrių $1.75, i surengusi pikniką “ 
mėnesinių $1.02. Viso $4.77 j dienoj”—Runo farmoj.
ir už 5 mėnesius $5,10, viso žmonių ir nebuvo perdaugiau- 
$9.87. šia, bet piknikas buvo pasek-

Narys, turėdamas 60 metų,[niingas ir kuopai davė'gryno 
nkėtu už 10 metu pereitu Pe^no $42.96.mokėtų už 10 metų pereitų 

mokesčių $122.40. Lokalinės 
draugijos, turėdamos savo iž
dus, galėtų lengvai už keletą 
panašių narių užmokėti įsto
jimą ir tuos minimus mokes
čius. Tokių narių mažai yra 
ir lokalinėse draugijose. O 

* taip priėmus, būtų galima pa- 
’ kelti draugija nariais ir pini

gais.
2. Kad būtų atšauktas 22-ro 

seimo tarimas, kas link delega" 
tų kelionės lėšų, kurios buvo 
mokamos p r o p o rcionališkai 
vienam delegatui nuo kiekvie
nos kuopos, kurios siųsdavo 
delegatus į A.P.L.A. seimus, 
neatsižvelgiant, ar

D. kuopos susirinkimus nesi
lankė visą žiemą, apart išim
čių, jei tikrai žinojo, kad Kle- 
vinskas nebus, tai Šlekaitis at
eidavo, kad šmeižti pastarąjį 
draugijos susirinkime. rgj0 savo išvažiavimą į Nel-

Todel L.D.S.A. 54-ta kp., son Ledge Parką. Išvažiavi- 
matydama tokį B.V.K. šabo-1 mas buvo suruoštas bendrai su 
tažą, nutarė eiti komisijai per.S>L.A. jaunuolių kuopa, šitas 
galvą ir susirengti pikniką sa- į parengimas įvyko gegužės 24- 
............ '....................... '..... O įa diena. Nelson Ledge Bar-1 Dayt^T},št-

- ", ...,?. ii Iždo-

kia skirti per pusę su A.L.D.L. 
D. kuopa. Ištikro, didesnio 
pasityčiojimo negalima ir no
rėt. Kas dirbo, triūsė, o kas 
norėjo pelnu pasidalinti.

Juk tas pats Šlekaitis gyrė
si, “kad jei jis nesurengs, pik
niką, tai ir niekas kitas nesū- 
rengs'.” Bet ve, draugės mo
terys ėmė ir parodė; kad jos 
gali tai padaryti. Taipgi rei
kia priminti, kad visi Butkaus 
ir komp. šalininkai, norš ir bu- 

Įvo atvažiavę į pikniką,į bet ir 
! iš automobilių neišlipo. Gal 
‘ atvažiavo tik parodyt savo ka
rus ? O betgi tie žmonės tan
kiai drįsta pasigirti, kad jiems

Pirm. pag. 
Clark PI.

Iždininkas , 
Clark PI.

Nut. Sekr.
Pine St.

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Irigalls 
Ąve., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. 'Grigutis, 30

. n ...... .1’ Iždo/ Globėjas P. Kalnietienė,ke yra akmeniniai kalnai su • 144 so. Park st., II iždo Globėjas 
urvais ir pakriaušėmis. Per jį J- Kitkauskas, 300 First St.

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

Maršalka J. KiČeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73

Pra-

Kadangi pas mus jau nuo 
senų laikų visokie parengimai 
buvo rengiama bendrai visų 
darbininkiškų p r o g r e s yvių 
draugijų, tai tam tikslui ir bu
vo kas metai išrenkama Bend
ra Veikimo Komisija iš visų 
draugijų, kad rūpintųsi suren
gimu visokių pramogų. Bet 
pereitą metą komisija miegojo 
ir nieko nesurengė, apart va
karienės, bet ir tos negarsino 
per “Laisvę.” šiemet su ta 
pačia Bendra Komisija dari 
blogiau; visai pradėjo i._. 
draugijų tarimus ir reikalavi
mus ignoruoti, surasdama de
vynias dešimtis devynias prie- 

minima | žastis del nerengimo, o vienok 
kuopa buvo arti prie centro ar. draugijos tokį B. V. K. elgesį 
toli—Pittsburgho ar Chicagos toleravo. Ir kaip gi netole- 
apielinkėj.

Mes rekomenduojame 23 irius 
seimui, kad ir vėl būtų moka- nistų Partija pavirto tik į “pa- 
ma delegatų kelionės lėšos razitų daugybę, 
proporcionaliai už vieną dele- j dovavo, nors pats ir į A.L.D.L.

----------------------------M----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------

'Will ’

vainikų ! darbininkų klasės reikalai ar- 
Nors ' ti Prie širdies. Darbininkų 

klasė apsiėjo ir apsieis be to
kių “užtarėjų” taip, kaip kad 
L.D.S.A. 54 kp. narės. Jos pa
čios susirengti pikniką mokė
jo be Šlekaičio vadovaujamos 
komisijos.

Pikniko 
daugiausia 
Pabaliai ir 

:bet ir su auka, 
surengimo pikniko ir per pik
niką dirbo šie draugai ir drau
gės : Pabaliai, Mankauskai, 
Navalinskienė iš Forest City, 
Pa., Ruseckienė, KlevinSkienė, 
Buzienė ir Tumosienė. Taipgi 
visi šie draugai ir draugės pri- 

uar sidėjo ir aukojimu įvairių mai- 
netisfo dalykų, už ką L.D.S.A. 54 

kp. taria labai širdingą ačiū. 
O “Laisvei” už patalpinimą 
korespondencijų, garsinančių 
pikniką ir pranešimų, kuopa 
aukos $5.00, nes ant greitųjų 
rengiant pikniką, garsinimų 
(plakatų) nesuspėjom pasida
ryti, , tai “Laisvėj korespon
dencijos atsakė reikalui, todėl 
negalima dienraštį užmiršt.

Iš Pikniko.

vandenpuolis. Nuvažiavę ten, 
mes, jaunuoliai, landėme po 
urvus ir laipiojome kalnais. Pa- 
skiaus turėjome pietus; paval- Second Št., Elizabeth, N. "J. 
gę ir vėl ėjome į kitą dalį kal-idžia val- vakare- 
no. Apžiūrėję kalnus, grįžo
me į pievą ir žaidėme basebo- 
le ir kitokiais žaislais.

Mūsų kuopa laimėjo virves 
traukime prieš S.L.A. kuopelės 
jaunuosius. Petras Vasiliaus
kas buvo žymiausias virvės 
traukėjas, tai jisai laimėjo vie
na doleri. dovanu nuo savo 

*■ v . I

oponentų.
Pradedant temti, važiavome 

namo linksmi. Reikia pasa
kyti dar tiek, kad mūsų kuopa 
organizuoja basebolės tymą. 
Taip pat ruošiame sutverti jau
nuolių mergaičių šokikių kliu- 
bą. Tad jaunuolės ir jaunuo
liai, kurie dar neprigulit prie 
mūsų kuopos, o žingeidaujate 
apie mūsų veikimą, tai ateiki
te į sekamą mūsų susirinkimą. 
Susirinkimai laikomi Lietuvių 
Svetainėj. Sekantis susirinki
mas įvyks liepos 7 d., 7:30 
vai. vakare.

Adeline Simon,
L.D.S. Jaunuolių Kuopos 

Koresp.

255

JUOZAS KAVALIAUSKAS
___________ .... ! |

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi7 
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašd; 
1439 SOUTH 2ND STREEf 

PHILADELPHIA, PA.

Oraugijij Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

Dalyvaus vietiniai ir iš toliau darbininkų chorai/ kurie 
revoliucinėmis dainomis linksmins tūkstantinę minią

Naujus šokių Kavalkus Grieš Dvi Orkestros

Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą
( • . — I R'— ■

Wm. Norris (Norušo) 8-niy Kavalky Orkestrą

Taipgi bus ir virvės traukimas. Brooklynas šaukia ki
tus miestus pasirodyti savo spėkas. ' 

Dabar laikas atsiliept.

Šįmet turime progos daryti žaislus “LAISVĖS” 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.

Iš Pikniko Įspūdžiai
Gegužės 24-tą dieną Tarp

tautinio Darbininkų Apsigyni
mo 13-ta kuopa buvo suruo
šus! pikniką, šio pkniko pa
matinis tikslas buvo, kad su
kėlus kiek kapitalo kovai su 
reakcija. Kiekvieno draugo 
darbininko ir darbininkės yra 
pareiga, kad pakelti šią orga
nizaciją ir reikalinga su ja 
kiekvienam susipažinti, nes ji
nai veda visų darbininkų ko
vas.

Vienok oras pasitaikė dar 
gana šaltas. Komisija turėjo j . 
paruošusi gerą programą, bet’ 
sporto skyrius negalėjo nieko 
lauke daryti. Dainavo Jaunuo
lių žiburėlio chorelis. Reikia 
pasakyti, kad jau senai buvau 
girdėjęs juos dainuojant. Su
dainavo gana gerai, maloniai. 
Priklauso jiems kreditas.! 
Draugės Meškienės vadovau- ’ 
jamas chorelis stiprėja.

Su aukomis gausiai prisidė
jo draugas Balčiūnienė ir Do- 
vidonienė. Jų aukos davė 
apie 17 dol. Tdip 
aukų nuo draugų 
Čenio ir Tumano. 
taria širdingą ačiū.

Reikia pažymėti, kad staiga 
atšalęs oras pakenkė piknikui. 
Be to, dar buvo ir kitų kliū
čių. Tūli’ draugai, kurie jau i 
sakosi “Ubai gerai ziho' dar-l 
bininkų jud'ėjinią- ’ ir yra va-1 
dais, bet jie nuvažiavo į kitą 
privatinį baliuką. Ą baliuką 
rengė tik viena moteris, kuri į 
važiuoja Kauną aplankyti. 
Tai peiktinas dalykas taip elg
tis. Draugija turi nuo tų pri
vatinių baliukų nukentėti.

Worcesteryj yra tokių dar
bininkų vaikų, kurie skundžia
si, kad parėję iš mokyklos ne
gauna nieko valgyti. Jie sa
kosi, kad gauna tik stiklą van
dens išgerti ir vėl turi eiti mo
kyklon. Jų tėvai jau po me
tus laiko kaip nedirba. Tai 
kaip matyt, tai ir čia jau dar
bininkams prisieina badauti. ■

VALDYBA 1931 METAM: 
Pirmininkas—K. Margis,

1323 Muskegon 
Vicc-Pirmininkas—A. Karcckas,

730 Nason 
Nutarimu Raštininkas—K. Rasikas,

R. R. 9. Box 
Turto Raštininkas—A. Garbanauskas.

1108 Elizabeth 
Iždininkas—A. Daukšas,

1131 Walker 
Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave.
Grušiūtė, 1307 Davis Ave.

Ligonių Lankytojai:; ’ 1
Ig. Ružinskas, 1414 Turner Avė.
Vitkuvienė, 

Trustisai:
T. Rasikas,
Jasaitis, A.

Revizijos komisija :
A. Senkus, V. Valentą, 

Salės valytojas—F. Žegunis, 515 
Salts parandavotojas —

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai 

mėnesio antrų utarninkų 
1057-63 Hamilton Ave.

J. Liubartas,
4177 Ashland 

pagelbininkas. M. Biršenas.
6388 Sparta

P. Gyvis, 
7143 Mac Kenzie

4689 Brandon Avc.

7715 Dayton Ave.

'LIETUVOS SŪNŲ IIL DUKTERŲ 
! DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

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

Ave.
Prot. rast. 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. :
Draugystės sųsjrinkimai atsibū- 

na kas antrą ketvertą kiekvieno mė
nesio, Labdr Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS; 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

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

Vice-pirmininkas M. Dulkienė
180 Concord St., Lowell, Mašs. 

Prot. rašt. V. Mikalopas, »
973: Central St.

Fin. rašt. A. Rutkaiiskaš '
1 Vine Street 

Iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St.

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

.. Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį, 
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. K. Maziliauskas, 593 Avė'. A. 
Vice-pirm. V. Brunza, 42 Washing

ton Parkway.
Protokolų sekr. P. Janiūnas, 128 W. 

49th St.
Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Avė. 

A.
Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė. C. 

Avc. C.
Iždo globėjai: V. Vaclavičius, 20 E. 

22nd St., ir J. Laurinaitis, 348
Montello, Mass.

ŠV. ROKO DRAUGIJA
VALDYBA 1931 METAM:

V. Gelusevičius, 51 Glendale St. 
paRelb. M. Miškinis, 9 Burton St. 

rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.
rašt. J. Striplnis, 49 Sawtell Ave. 

Petrauskas, 22 Merton St.
A. Baronas, 20 Faxon St.

F. Aluscvičia, 18 
Mačiulaitis, 57 Arthur

Pirm.
Pirm.
Užrašų
Finansų
Iždininkas Ig.
Ligonių rašt.
Iždo Globojai; F. Aluscvičia, 18 Intervale 

St. ; S. Mačiulaitls, 57 Arthur St. : S. 
Pctravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, ' ' ~ “
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų seredi}, 7-tą vai. vakare. Lietuvių 
Tautiškam Name.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL. ’
Valdyba 1931 Me tarti:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė;, Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th 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.

BREMEN
EUROPA

Mažiau negu 5 D. ant 
Vandens

per Cherbourg—6 dienos 
per Bremen

TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Speeialis Trūkis iš Bremerhaven 
Arba keliaukite eksnresiniu laivu

Taipgi nuolatiniai kas savaitė 
plaukimai gersi' žino
mais Lloyd Kabinimais 
L aivais. I n f.o r m acijų 
klauskite pas bile vie

tinį agentų arba

S 7 BROADWAY 
NEW YORK

NORTH GERMA

šiunmi primenu savo, draugams,-jog aš vis dar 
praktikuoju savo, profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOW1TZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

TEL., MIDWOOD 3-1261

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA1 ■
Įsteigta jau 25 Metai • * . ' ; ■ ' r

4fa didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšies fho- . 

derniškoj jreingtoj Amato Mokykloj, 
Bęndrasai taisymo darbas,, praktiš*'| 
kas šapoj lavinimas; abelni pertai-^ 
sy.mai, pritaikymai t sudėjimas ir iš*- : 
ękjrstynlas įvairių . rūšių motovųjt' 
elektrinės sistemos, batarijos,’ mag
netai, pradėtojai .(starteriai) ir elek-' 
tros gamintojai.< Klasės dieną ir nąk- - 
tj. Ekspertai. mokytojai.

Asižvelgiapt j bedarbę, mes nu mušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 ,

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui 
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vaL vakare. Sek-1 
mądieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK, N. Y.

r R

Jis ne tik sunkiausias
Bet tie, kurie vartoja po plačią

Orban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

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

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-B7Ž6

AS, žemiau pasiražęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonCldft 
man prisiųsti URBAN’S COLD .POW.UfiJiS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas-—
No______
Mie»u*s—

THE COLLECTED WORKS OF

AT
Everything

Issued

A NEW EDITION

ONE-HĄLF PRICE
contained in the original editibh' ‘ 
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.
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VIETINĖS ŽINIOS
IŠRANDA VO J IMAI

reikalus.

JONAS STOKES ,

tik

Telephone, Stagg 2-4409au- wnxuBvvwsanm Telephone, Greenpoint 9-2320

Rep.

416
p*

Naujokų Cigarų

“Laisvės” Direktoriams

9 9

F. Abek.

PAJIEŠKOJIMAI
į

fe

B

į

LIETUVIS

navimo

kainą,

nu-

46 Ten Eyck Street 
Brooklyn, N. Y. ‘

JONO ARBA
PETRO

„> '

Kainos po
• 10c ir 15c

TEL., STAGG 2-0783

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

A. Marcin, 
Finansų Sekretorius.

(135-36)

libalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikJtynoms ir pasivažinėjimams.

pat ar- 

ir už

Iandoj_ Šauki
tės pas: __ _

PAJIEŠKAU brolio Jono Dungalio.
Seniau gyveno Detroit, Mich. Da

bar nežinau, kur randasi. Meldžiu 
jį patį atsišaukti arba kas žinote, 
malonėkite pranešti. Joe. Dungale, 
P. O.,Stellarton, N. S., Canada.

, , (134-135)

Mes 
ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.

Norintieji ge
riausio

“LAISVE

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi-' 
ją iš po num. 173 Bridge Street,' 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun-j 
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y. į

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 

sale aptickos 
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
' PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDUL1U DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
Icietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bu
lių alleys. . / .

• KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.i
’ Tel., Stagg 8842

GRABORIUS 
(Undertaker)

lemų 

nulifldimo va-

Puslapis šeštas

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

Šj metą turime geriausias Perma- 
i ment Waves, sulig vėliausios meto- 
' dos. Kurie atsilankysite, gausite ge- 
! ra, teisingą patarnavimą už prieina- 
! mą kainą. Specials turime 4 dienas 
; kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- 1 
i go jame ir sugarbiniuojame už vieną 
i dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa
ve.

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.
Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”

J. LeVANDA
(Levandausk&s)

10

Iš Tarpt. Darbininkų 
Federacijos Pikniko

■/R*'* V/- r'
I‘ ••• .

Bedarbiai Atmušė 
Gengsterius

Daily Workerio Kliubas 
Yohkerse, N. Y.

Yonkers, N. Y.—Pereitą 
šeštadienį čia įsisteigė Daily 
Workerio Kliubas. Darbinin
kai kliubo nariai specialiai 
darbuosis platinti Daily Wor
ker} ir nuolat jį finansiniai 
remti, ypač gi padėt jam iš
brist iš dabartinio krizio.

Buvo . krutamųjų sovietinių 
paveikslų programa Darbinin-

Tai jau po Tarptautines 
Dainininkų Federacijoj pikni
ko. Jis įvyko, kaip jau žino
ma, pereitą šeštadienį, Mas- 
pethe. Dalyvavo apie 300 dai
nininkų ir daug pašalinės pu
blikos.

Chorai dainavo sulig tauti
nių grupių ir bendrai. Rusai 
su ukrainiečiais dainavo atski
rai, lietuvių visi chorai—taip-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA pusė biznio, kendžių 

. storo. Gera proga pigiai pirkti, 
nes turiu apleisti miestą. Atsišau- 
kit greit po No. 62 SclioJes St., 
Brooklyn,' N. Y. (134-136)

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

Fašistiniai mušeikos, pigūs 
boksininkai ir kiti pulruimių 
gyventojai, atvažiavę automo
bilyj, pereitą penkta.dienį va
kare užpuolė mitingą, kurį lai
kė Downtown Bedarbių Tary
bą. Didelis būry?' bedarbių ir 
darbininkų klausėsi prakalbų 
apie opiausius savo
Du sykiu mušeikos buvo už
puolę susirinkimą ir darbinin-lkų Centre, 252 Warburton St., 
kai abudu sykiu išpylė jiemsĮ.kur Daily Workerio rędakci- 
*kąilį, taip kad fašistiniai vai-j jos narys drg. Harry Raymond 

pakalbėjo apie reikalus to 
svarbiausio Partijos organo ir 
apie Daily Workerio Kliubų 
pareigas. Po to daugelis dars 
bininkų dalyvavę diskusijose 
ir davė patarimų, kaip gerinti 
Daily Workerj. , .

Kliubas rengia pramogą su 
šokiais Daily Workerio nau
dai birželio (June) 14 d., Dar
bininkų Centre.

kątos paskui nebedrįso pasi
rodyti.

x Downtown Bedarbių Tary
ba kasdien laiko savo susirin
kimus po num. 87 East 10th 
St., New Yorke, antrame augš- 
te.

Per pietus yra laikomi atvi
rame ore bedarbių mitingai 
prie Leonard ir Church Sts., 
New Yorke.'

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17-tos Kp. 
Susirinkimas Trečiadienį

Tarptautinio Darbininkų. Ap
sigynimo 17-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks 10 d. 
birželio (June), 8-tą vai. va
kare, “Laisvės” svetainėje.

T.D.A. 17-ta kuopa turi tiek 
daug narių, kad atrodytų ma
sinis mitingas, jeigu tik jie vi
si sueitų. Reikia tikėtis, kad 
šiame susirinkime jie sudarys 
panašiai skaitlingą būrį.

Skaitlingai nariams sueiti 
reikalauja pati pagarba tam 
dideliam savo organizacijos 
darbui, kurį atlieka Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas, 
vesdamas kovą už paliuosavi- 
mą politinių kalinių, klasių ko
vos kankinių ir grumdamasis 
už darbininkų reikalus.

Šiame susirinkime turėsime 
perrinkti kuopos komitetą. O 
daugiau svarbių reikalų at
bus?—Taip! Jų bus tiek ir 
tiek. Tiems reikalams atlikti 
irgi reikalingas yra didelis su
sirinkimas.

Raginame, todėl, visus na
rius sueiti. Bet nepamirški
me ypač tų, kurie paskutiniais 
laikais perskystai bei perre- 
tai telankydavo T.D.A. 17-tos 
kuopos susirinkimus. Veikles
nieji draugai priminkite jiems, 
kad turėtų dalyvauti šiame su
sirinkime.

Apart kitų reikalų, turėsi
me tą vakarą išrinkti ir ko
misiją i š v a ž i a v i mui, kuris 
įvyks liepos (July) 19 d. Yra 
ir daugiau tuojautinių, neati
dedamų darbų.

Eidami susirinkiman, drau
gai, nepamirškite atsivesti ir 
naujų narių prirašyt prie orga
nizacijos, f

Bendras Dviejų Kuopų 
Susirinkimas Ridgewoode 

.'U''*, •

A.L.D.L.D. 55-tos kp. ir Liet. 
Darbin. Susivienijimo 40 kp. 
bendras svarbus susirinkimas 
Įvyks trečiadienį, birželio 
(June) 110 d., 7:30 vai. vak., 
Degųlio Svetainėje, 147 
Thames St., Ridgewoode. Yra 
labąi svarbių dalykų aptart, 
kur reikalingą kidkvienam na
riui būtinai dalyvauti.

, A.L.D.L.D. 55 Kp. ir L.D.S. 
40 Kp. Komitetas.

(135-36)

Areštavo už D. Workerio 
Pardavinėjimą 
■ i - - - - - - -

IJaterson, N. J. — Pereitą 
ketyirtadienį buvo areštuotas 
Harold Wood už Daily Wor-

o • pardavinėjimą gatvėse, 
'arptautinio Darbininkų Apši

limo advokatas įrodė, kad 
eštas visai neteisingas, ir 

|aš turėjo paliuosuot drg.
[< Woodą

Keturiems Lietuviams 
Gresia Mirties Bausmė 
už Žmogžudystę

Veikiausia bus įkalinti ketu
ri lietuviai, kaip pirmo laips
nio žmogžudžiai, kurie vienaip 
ar kitaip dalyvavę užmušime 
A. Zubricko, jo kūno supjaus- 
tyme ir išmėtyme įvairiose 
skirtingose vietose.—Sulig re
porterio pranešimo, vakarykš
čiame “L.” numeryje Zubric
ko krikšto vardas buvo paduo
tas Antanas, bet policijos už
rašuose jis yra Andrius. •

Brooklyno apskrities proku- 
ras W. F. X. Geoghan sako, 
kad teismas būsiąs labai grei
tai padarytas. O teisiami bus 
šie žmonės:

Charles Obietes, iš amato 
bučeris, kuris šeštadienį prisi
pažino, kad nukirtęs Zubric- 
ką ir už tai gavęs $300 iš 
Zubrickienės; toliau, Anna 
Zubrickienė, Čalio mylimoji, 
smuklės savininkė; Pranas Ka
vinis, dieninis .bartenderis, ku
ris gyveno su Čaliu Obietes 
nas Zubrickus; ir Pranas Ną- 
čiūnas, naktinis bartenderis, 
411 Lorimer St., Brooklyne.

Nors Obietes prisipažino 
kaltas ir įtarė Zubrickienę ir 
kitus prisidėjusius prie žmog
žudystės, tačiaus jie užsigina. 
Zubrickienė, užmuštojo našlė, 
17 metų senesnė už savo my
lėtini Čalį, buvo klausinėjama 
ir kvočiama per 30 valandų be 
sustojimo, bet detektyvai ir 
policija iš jos negalėjo išgaut 
prisipažinimo. “Nieko apie 

■tai nežinau,” tai buvo viskas, 
ką jinai jiems atsakinėjo. Ji
nai, Ravinis ir Načiūnas dar 
tebelaikomi Gates Ave. polici
jos stotyje, Brooklyne; o Ča- 
lis Obietes užrakintas Clymer 
St. nuovadoje. Jis labai susi
erzinęs, nuolat rėkia kaip pa
mišęs. daužo nuovados grotas 
ir šaukia: “Traukis šalin, And
riau! Aš nenorėjau . tave nu
žudyt. Tai Oną mane prie to 
nrivedė. Jinai užmokėjo man 
$300 ir žadėjo visados mane 
mylėti!”

Čalis nieko nevalgo, o tik 
vandenį geria.

Sakoma, kad pirmesnis Zu7 
brickienės vvrąs keli metai at
gal . buvo Clevelande užmųšr 
tas. ir jinai ta svki buvo taipgi 
areštuota, bet išsiteisino.

Kaip jau tūliems skaityto
jams žinoma, kelios savaitę 
atgal buvo surasta Zubricko 
kulšis ant Williamsburg tilto: 
paskui rado jo liemenį, įmesta 
į smirdančią Maspetho'“upę;” 
o desėtkas dienų atgal, buvo 
surasta jo galva, rankos ir tū
los kitos kūno dalys ties Ten 
Eyck St. ir Morgan Avė., 
Brooklyne. šičia ryšulyj bu
vo ir sklypas jo marškinių su 
skalbyklos ženklais. Tai sulig 
tų ženklų detektyvai, eidami 
per , skalbyklas, ir sužinojo, 
kur velionis gyvendavo, bū
tent, no num. 83 Bartlett St., 
Brooklyne. Čia atėję detekty
vai patyrė, kad jis “nežinia 
kur dingo” kovo 25 d. To- 
liaus betyrinėjant, tapo areš
tuotas čalis Obietes ir kiti 
žiūrimi asmenys. ’

gi atskirai ir žydų Freiheit ^VARūS^ FORNTšlUOTl 
(Laisvės) didžiulis choras. Be ~ •
atskirų dainavimų, visi chorai duo ir visi patogumai, 
bendrai dainavo tris dainas ir!
“Internacionalą” (su juo ati
darė programą).

Iš atskirų chorų pirmenybė 
dainavime priklauso, aišku, 
žydų Freiheit Chorui. Tai ma
lonu buvo klausytis. Rusų— 
ukrainiečių choras taipgi pui
kiai pasižymėjo: jie turi labai 
gerų vyriškų balsų ir puikių 
dainų, ' Neblogai dainavo ir 
lietuvių chorai, bet vistik jie 
buvo'trečioje vietoje.

Visiem chotam dainuojant 
akompanavo: B. šalihaite dai
nuojant “Internacionalą,” E. 
Retikevičiūtė vieną dainą ir 
dvi daini Shaffer, Freiheit va
das. Gražiausia ir daugiausia 
entuziazmo paliko visų chorų 
bendrai dainuojama daina 
“On the Picket Line.”

Drg. M. Bedacht pasakė ge
rą prakalbą apie darbininkiš
ką dailę ir kultūrą, raginda
mas visus dainininkus ne 
dainuoti, bet ir darbuotis, 
rinkta “Daily Workeriui” 
kų.

Buvo puiki orkestrą, kuri 
grojo šokiam.

žodžiu, atsižiūrint į sąly
gas, šis parengimas buvo la
bai vykęs. Tai dar vienas! 
žingsnis prie bendro darbo Į 
darbininkiškos dainos ir kultū
ros plėtime!

>rMOLLYN’S
Rezidencijos Adresas: 

65-02 GRAND AVENUfc 
Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

Kambarys už Žemą Kainą 
Pasįrandavoja fornišiuotas kambarys 
už $8 į mėnesį. Elektros šviesa, 
maudynės ir atskiras įėjimas.

J. S VĖLAI N IS
2810 E. 23 rd St.,

Sheepshead Bay, N. Y.
(134-139)

[ KAMBA
RIAI, įtaisyti šeimynom ir pavie- 

( niam, garu apšildomi, karštas van- 
, ___ 1. j__........ ,J. Kreipkitės:

Į 21 Liberty St., arba 57 Concord St., 
Brooklyn, N. Y. (124-135)

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

Kaina $13.00 į Savaitę 
Hudsono upe laivu ke
lione į ten ir atgal $3.00 
Kalnų oras, geras maistas 

ir plaukiojimas yra.
Laivą imkite anksti ry

te, Kingstone būsit trečią 
vai. po pietų. Čia tuoj 
imkit Broadway busą, iš- 
lipkit prie West Shore R. 
R. stoties ir nepavėluokit, 
pulkit į traukinį, kuris at
veš jus pas mus už 21 
centą. Nuo stoties iki mūs 
penkiolika miliutų eit, į 
pietų pusę.

AVANTA FARM 
Ulster Park, N. Y.

Inaujiena muzikantam!
3 S

A.L.D.L.D. Cen. Komiteto 
Susirinkimas

\A.L.D.L>D. Centro Komiteto i 
susirinkimas bus ketvirtadienį, i 
11 d. birželio, “Laisvės” na
me. lVisi C. Komiteto nariai 
yra kviečiami dalyvauti, nes 
yra labai daug svarbių reika-. 
lų. < Pradžią lygiai 7:30 vai. j 
vakare. *

Seki?. D. M. Šolomskas.
(134-135)

LIETUVIŠKAS DŽIAZAS

Lietuviška'1 Muzika

seKą tik išėjo iš spaudos 
kantiems instrumentams

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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Petras Naujokas 
SavininkasLietuvių Kooperatyvės Spau

dos Bendrovės (“Laisvės”) di
rektorių reguliaris susirinki
mas įvyks trečiedienį, 10 d. 
birželio; 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj.

Draugai direktoriai, visi bū
kit laiku.

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa.
604 Race St.
,S. E. r 6th & Callowhill 
6th & Noble Streets 
3rd & Noble Streets 1 
5th & Fairmount ' i 
7th & Green 
7th . & Parrish 
7th : & Poplar 
3179 Richmond. . . 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. '• Front & South 
2nd & South ■ 
726 South 3rd 
3rd Catharine 
923 Soiith 3rd 1 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

BROOKLYN LABOR LYCEUM,
I

Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARčIENfi, 

, Savininke ■ ■ : '
Kampas L ir Sixth Streets

SOUTH BOSTON, MASS. £
Telefonas South Boston 4645-R fe

fe

GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rezidencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu 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 pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

. PHONE, STAGG 2-5043

be

Telephone, Stagg X-II10

LORIMER RESTAURANT
Dėtuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabąr laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti į trumpą laiką ir vėliau 
padaryti gerą pragyvenimą, 
mokiname barberiauti 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius. <
IMPERIAL BARBEI? COLLEGE 

612—10th Ave., Cor. 44th' St. 
NEW YORK, N. Y.

’ (124-151)

Brooklyn, N. Y. i 
Naujoj view j 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

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

Atnaujina senus ir krajavus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

mis.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

MGT, LAU^USf Fotografas
214 Bedford: Ave,, Brooklyn .

. ‘ Tel: Grčėnpomt 9- 7831
Geriausia Studija Brooklyne. *• "Ateikit Persitikrinti

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ 0
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynu žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks-
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- Q
siems. Kaina ..........................  . ’60c., per paštą

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

taip pat turime žolių ir 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

erą sandėlį gyduolių. Kiekvieną

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




