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KRISLAI
Kovotoja už Mainierius. 
Ji Veikli Visur. 
Mainierius Remia. 
Paaugo Virš $9,000. 
žmonės Domisi.

Rašo R. M.

APLA. 23-čiam seime randa
si delegatų, kurie atvyko iš ak- 
tuališkų mainierių kovų. Su 
kuriais tik kalbėjaus, kiekvie
nas pažymi, jog šis mainierių 
streikas yra ryškiausias, kokis 
kada yra buvęs. Visur betgi 
mainierių ūpas labai geras! 
Visur Nacionalės Mainierių 
Unijos įtaka darbininkuose di
delė. Ir ji auga. Tai vienati
nė organizacija, stovinti prie
šaky išnaudojamų 
Tai revoliucinė
profsąjunga, kurią aršiai puo
la tiek kapitalistai, tiek Lėwi- 
so unija.

mainierių. 
. darbininkų

Štai sako man viena APLA. 
23-čio seimo delegatė: “Per 
naktį be miego. Streiku rūpi
nausi. Aną dien smarkiai su
daužė štai dešinę ranką valsti
jas kazokai. Bet ir jie gavo: 
vienas kūliais persivertė, kuo
met pastūmiau. Drabužius ma
no sudraskė. Brutališkai su
mušė daugelį darbininkų. Bet 
mūs miestelio gyventojai mus 
remia. Aną dien mes, mainie
rių šelpimo komitetas, surin
kom 50 
daiktais

dol. pinigais ir daug 
(iš krautuvių).”

drauge (kurios vardoBet ši 
minėti negaliu del visiem žino
mų priežasčių) ne tik mainie
rių streike veikia: ji smarkiai 
darbuojasi ir ALDLD. ir AP
LA. organizacijose. Ji remia 
mūs spaudą. Jos vyras veikia 
Nacionalėj Mainierių 
ji su vaikais, streiką 
tais būdais.

Unijoj, o 
remia ki-

miestely

“LAISVES” PIKNIKAS BUS ATSAKYMAS TIEMS, 
KURIE GRIAUNA MŪSŲ JUDĖJIMĄ

A. P. L. A. 23-čias SEIMAS
Apsvarsčius

Darbininkai Visų šalių* 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite* Tik 
Retežius, o Iš!almėsite 
Pasaulį!

pamatę jų nelemtus darbus. 
Darbininkai tik pasipiktins 
ta “party” ir atvažiuos į 
“Laisvės” pikniką.

Iš Philadelphijos ketina 
atvykti į “Laisvės” pikniką 
didelė armija klasiniai są
moningų darbininkų. Už 
tai brooklyniečiai jau. da
bar rengiasi dideliais bū
riais aplankyti Philadelphi- 
ją, kuomet tenai įvyks 
“Laisvės” naudai piknikas 
vėliau. Eastonas visuomet 
skaitlingai dalyvauja “Lai
svės” piknike. Dar nieko 
negirdėjau nuo mainierių iš 
Shenandoah ir Minersvillės 
apielinkės. Bet jie irgi pri
bus į šitą metinę mūsų re
voliucinių jėgų demonstra
ciją už dienraštį “Laisvę”

; Komunistuv

Šiemet dienraščio “Lais
vės” metinis piknikas, ku
ris įvyks liepos 4 d. Ulmer 
parke, bus lietuvių darbi
ninkų demonstracija loja- 
liškumo komunistiniam, ju
dėjimui. Mums pranešta, 
kad fašistams talkininkau
jančio Butkaus kompanija 
rengia “party” pas Seną 
Vincą ant farmos tą, pačią 
dieną, idant pakenkus “Lai
svės” piknikui. Sakoma, 
kad. iš Brooklyno rengiasi 
važiuoti busu ir ūžti tenai. 
Jei tas tiesa, tai dar vienas 
įrodymas, kaip toli tie žmo
nės nuvažiavo. Bet mes ti
kimės, jeigu tas tiesa, jei
gu jie ištikrųjų šitaip sten
giasi pakenkti mūsų pikni
kui—kad tie darbininkai, 
kuriuos Butkus ir Senas 
Vincas yra suvedžioję ir po Amerikos 
apgavę, pasitrauks nuo jų, Partijos vadovybe.

DETROITO DEMONSTRACIJA PRIEŠ REAKCINI 
ĮSTATYMU TURI BŪTI MILŽINIŠKA

“Suruošėm mūs
streikierių masinę demonstraci
ją,” tęsė toliau ši delegatė. “Iš- prieš priimtą Michigano Circus parke, penktadienį,

DETROIT, Mich.— Kova;sinė demonstracija Grand

siliejo gatvėn virš 1,500 mai
nierių ir jų žmonų, bei vaikų. 
Vienų tiks streikierių dalyvavo 
virš 900 vyrų. Mano duktė ne
šė iškabą, o sūnus, kuris turi 
apie 14 metų amžiaus, gerai 
kovojo su policija. Kuomet po- 
licmanai mesdavo į juos ašarų 
dujų bombas, tai mano vaikas 
su kitais jas atmušdavo atgal 
ir bombos krisdavo policmanų 
tarpe. Mat, vaikai moka bolę 
lošti, tai jiems lengva.”

Šitaip kalba moteriškė, daly
vaujanti aktyvėje klasių kovoj. 
Nesmagu, bet tenka konstatuo
ti tas faktas, kad nedaug tokių 
draugių mes turime!

po-
do-
or-
Tai

APLA. per pastaruosius 
rą metų paaugo virš^ 9,000 
lerių. Tik per vieną vajų 
ganizacija gavo virš 300. 
geras žygis pirmyn, atsižiūrint
į tas nepalankias sąlygas, ku
riose teko gyventi. Bedarbė 
ir šiandien didelė: kliudo orga
nizacijai augti.

Kuopų suorganizuota septy
nios naujos. Taipgi įsikūrė 
trys APLA. apskričiai, kurie 
gelbsti stiprinimui pačios orga
nizacijos.

žmonės domiai klausinėja 
apie LDS. . Fašistais jie dar 
labiau pasipiktino. Ir kūr gi 
nepasipiktins skundikaiš-ne- 
naudėliais. ’ < -
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Pakeitė Mirties Bausmę
BELGRADAS.—Jugosla- 

vijos valdžia, dėkui pasau
lio darbininkų protestams, 
panaikino mirties bausmę 
nuteistiems kovotojams ir i 

, uždėjo viso amžiaus kalėji
mą.

Waterburio Lietuviams
Ateinantį sekmadienį, bir

želio 21 d., lietuvių darbi
ninkų parke už Lakewood 
ežero, įvyks didelis paren
gimas, piknikas. Jį rengia 
parko bendrovė. Kalbės 
draugai Valaitis iš New 
Britain ir A.
Brooklyno.

valstijos legislatūros ir gu- birželio 19 d. Apart kitų, 
bernatoriaus pasirašytą re- kalbės newyorkiskiai drau- 
akcinį- įstatymą delei atei
vių persekiojimo turi apim
ti .visus ateivius darbinin
kus. Visi lietuviai darbi
ninkai ir darbininkės turi 
aktyviai dalyvauti.

gai Fosteris,’Robert Minbf 
ir W. L. Patterson. Lietu
viai darbininkai, :rengkitės 
prie -šitos demonstracijos. 
Kovokite prieš bjaurų re
akcinį įstatymą! Ginkite 

Rengiama milžiniška ma-įsavo teises!

Seimas prasidėjo 14 d. fondą.
birželio, McKees Rocks, Pa. įnešimą visapusiai paaiškė- 
Atidarė pirm. Radžius, pa- jo, kad šiuo tarpu tas nega- 
skirdamas mandatų komisi- 
jon sekamus delegatus: Čal- 
kį, Šerbiną ir A. Kubilskį. 
Kol komisija tęsė savo dar
bą, pirm, pakvietė R. Miza- 
rą pasakyti prakalbėlę. Pa
starasis aiškino problemas 
stovinčias prieš APLA. ir 
visą darbininkų klasę ir 
kas reikės svarstyti šiame 
seime.

Mandatų komisija paskel
bė, kad seime randasi 42 
delegatai, atstovaujanti 24 
kuopas. 6 delegatai nepri
buvo, nors jų įgaliojimai 
buvo prisiųsti. Pirm, iš
rinktas Pr. Jočionis. Padė
jėju F. Radžius, sekreto
rium išrinktas J. A. Mille- 
ris, o sekretoriaus pagelbi- 
ninku—J. Sliekienė.

Įnešimų komisijon išrink
ta: S. Reikauskas, J. Stru- 
pinskas, ir Žemaitis. Skun
dų komisijon: Lekavičius, 

\Jurg. Urboną^ ir M. Klebo- 
1 nas. Rezoliucijų komisi
jon: Žiobienė, R. Mizara ir 
F. Buknys.

J. Miliauskas skaitė 
reito seimo protokolą, 
imtas vienbalsiai.

■ Padaryta pertrauka 
turn.

Įima padaryti. Įsteigus* to
kį fondą, reikėtų apdėti na
rius naujais mokesčiais. Gi 
šiuo tarpu, bedarbėje, ap- 
dėjimas narių naujais mo
kesčiais kenktų pačiai or
ganizacijai, nes tūli nariai 
apleistų pačią organizaciją, 
negalėdami, del bedarbės, 
pasimokėti duoklių.

Sesija antra užsidarė.
Šį vakarą įvyksta vaka-i 

ras, .suruoštas vietinio APj 
LA. apskričio. Bus kon
certinė programos dalis ir

TERORAS PRIEŠ MAINIERIUS AUGA, 
« BET STREIKAS PLEČIASI; MAINIERIAI 

PASIRYŽĘ KOVA LAIMĖTI
Valdžios Grūmojimas Ateiviams Mainieriams bus Išblašky- , 

tas ir Kovą Mainieriai Laimės; Lietuviai Mainieriai Turi 
Eiti Į Kovos Lauką; Platinkite “Laisvę” tarpe Mainierių ir 
Svieskite dar Atsilikusius Mūsų Brolius
PITTSBURGH, Pa.-Ter- 

minal Coal kompanijos ka
si

Grūmojimas Ateiviams
Valdžia ir anglies baro-

yklų mainieriai nubalsavo naį desperatiškai stengiasi 
j pasiųsti po penkis atsto
vus nuo kiekvienos kasyk
los stereikierių į Harris-

visos eiles delegatu prakal- burgą, kyr jie pasakys gu
bernatoriui Pinchot, —2

L.” Korespondentas. ^Hinieriai .nepripažįsta jo-
bernatoriui Pinchot, jog

ii

Sovietai ir Komunizmas 
įsiveržė į Mokyklas

pe- 
Pri-

pie-

SESIJA ANTRA
Antroj sesijoj pirmiau

siai paimta raportai, ku
riuos davė Centro Komite
to nariai: pirm. Radžius,

Visas svietas kalba apie 
Sovietų Sąjungą ir komu
nizmą. Nebegali tylėti ir 
,buržuaziniai profesoriai 
mokyklos sienose. Laike 
suteikimo diplomų ceremo
nijose kolegijose ir univer
sitetuose nepraeita nepalie
tus tų dviejų klausimų. 
Cornell Universitete prof. 
Farrand šaukė, kad “Sovie
tų,Sąjunga iššaukė į dviko
vą visą pasaulį.” Girdi, ne-

kios sutarties, pasirašytos 
tarpe kompanijos ir reakci
nės United Mine Workers 
unijos. Anglies baronai ši
tą reakcinę uniją dabar 
naudoja streiko laužymui. 
O tai daroma po valdžios 
globa. Mainierių atstovai 
pareikš, kad streikas bus 
tęsiamas ir pikietas prie 
kasyklų padidintas.

streiką sulaužyti. Jie grie
biasi kruviniausių priemo
nių atsiekimui to tikslo. Vai 
džia grūmoja, kad suareš
tuoti ateiviai busią atiduoti 
išdeportavimui. Bet jie už
miršta, kad jie neišdepor- 
tuos desėtkų tūkstančių 
streikierių. Tai tik daf 
vienas grūmojimas darbi
ninkams, kurie parodė ne- • • 
paprasto karingumo šiame 
streike. .: , ji

Tėvas Išžagino Dukterį, o 
Kaltę Sumetė ant Negro <

Hooveris Sako, kad Amerikos Žmonės Yra Ap- S'
z * ±Cb. J. lYLlIicl LloKclb y 1Z/CI. UI“

sirgę Sovietų Sąjungos Penkią Mėty Planu
INDIANAPOLIS, Ind. — 

Birželio 15 d. čionai repu- 
blikonų buržujų bankiete 
prezidentas Hooveris išdro
žė ilgą spyčių. Atvirai jis 
pasakė, kad valdžia atmeta 
siūlomą socialę apdraudą 
nuo ’bedarbės. Taip pat fe- 
deralė valdžia nešelpsianti 
bedarbių. Ki’izio priežastį 
sumetė ant pereito karo ir 
Europos. Pagaliaus atėjo 
prie Sovietų Sąjungos. Gir
di, mes turime piliečių, ku
rie reikalauja plano delei 
tolimesnio vystymosi Jung
tinių Valstijų. ) O ta* plano 
liga pareinanti nuo i “Rusi-

jos Penkių Metų * Plano.” 
Jis irgi turįs “planą”. Jis 
turįs “planą” del aprūpini
mo 20,000,000 priaugsiančio 
gyventojų skaičiaus bėgyje 
ateinančių 20 metų, del pa
statymo 4,000,000 naujų 
gražių namų, tūkstančių 
naujų fhbrikų ir tt. ir tt<

Bet šiandien 10,000,000 
bedarbių vaikštinėja be 
darbo. Milionai vyrų, mo
terų ir vaikų kenčia, alkį. 
Tūkstančiai kasdien išme
tama iš stubų. Kapitalistų 
agentas Hooveris tiems ,mi- 
lionams turi tiktai vieną 
planą—BADAS j t z ,

Bedarbiams Neleido Laukia Nuosprendžio del
Mieste Nakvoti Nuteistu jy Apeliacijos

I • | * . ■ • : ' • J

SPRINGFIELD, Ill; — 
Trys šimtai bedarbių at- 
maršavo į Springfieldą bir
želio 15 d. Juos pasitiko 
didelė minia ' darbininkų. 
Bet bedarbius tuojaus ap
supo 50 ginkluotų policistų. 
Paskui bedarbiai buvo pri
versti eiti už dviejų mylių 
nuo miesto į Riverview 
parką nakvoti, nes mieste 
valdžia atsisakė juos įsi
leisti į bile kokias viešas įs
taigas. Bedarbiai pasiun
tė gubernatoriui ir valsti-

Bimba iš jos seimeliui, protestą prieš 
šitą terorą.

monas ir iždo globėjai.
Iš visų raportų paaiškė

jo vienas, būtent, faktas: 
organizacija susitvarkė ir 
ji auga. Pastaraisiais ne
pilnais pora metų APLA. 
paaugo keletu šimtų narių, 
apie $10,000 pinigiškai ir 
susitvėrė trys apskričiai. 
Tik vienas vajus už naujus 
narius davė organizacijai 
virš 300 narių.

Apskritai raportai buvo 
įdomūs, ypač sekretoriaus 
J. Miliausko, ir jie parodė, 
kad organizacija jau pilnai 
•susitvarkė, atsistodama ant 
stipraus pagrindo. Kadan- 
|gi visi1raportai (pirminin
ko. sekretoriaus ir Jždinin- 
kb) bus paskelbta mūsų 
spaudoj, tai čia apie juos 
plačiau ir nerašysiu. -

Toliau sekė įvairūs kuo
pti įnešimai. Jų buvo daug 
ir įvairių. , ’

Priimta keletos kuopų, 
įnešimas, kad nusižudžiusių 
narių pašelpgaviam būtų 
išmokama pomirtinės. Iki 
šiol APLA. 
nebuvo mokama 
nės.

Suteikta kuopų 
daugiau galės.

Buvo įnešimas 
prie APLA. našliam ir naš
laičiam šelpti speciališką

Mainieriai žVtmetč Parda- 
yikus

Creighton Fuel kompani
jos mainieriai streiką tęsia, 
nepaisant padarytos skebi- 
nės bjaurios sutarties tar
pe kompanijos ' ir United 
Mine; Workers; Darbinin- 

begalima užsimerkti ir nie-|kai kasyklą Creightone pi- 
kietuoja. Tik vienas atsi
rado mainierys, kuris- nuė
jo dirbti, skebauti, po reak
cionierių ir anglies baronų 
pasirašyta Sutartimi. Visi 

vi- mainieriai veda kovą po 
prakeikė tuos, kurie vėliava Nacionalės Mainie

rių Unijos.

ko nematyti. Gi Smith Ko
legijos ceremonijose kalbėjo 
Socialistų Partijos vadas 
kunigas Norman Thomas. 
Jis pasakė, kad komuniz
mas grūmoja jam ir 
šiem, 
skelbia revoliuciją. Bet ir 
jis pranašavo didelių suki
limų ir mūšių Amerikoj bė
gyje ateinančių trijų metų.

Lydos Apskrityje 
Nulynčiavo Du Žmones

CHATTANOOGA, Tenn. 
—Pranešama1 iš Scottsboro, 
kad teisėjas Hawkins pa
reiškė, jog jis1 daugiau jo
kių liudijimų nebeklausys, 
bet tik peržiūrės priduotus 
afidavitus iš vienos pusės 
ir kitos. Nuosprendį iš- 
duosiąs kada nors šią sa
vaitę, ar jis diios1 naują 
teismą jaunuoliams, ar ne.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatai 
Chamlee ir Brodšky sako, 
kad jeigu Hawkins atmestų 
apeliaciją, tai jie tuoj aus 
duotų apeliaciją į valstijos čiausį Teismą.

savižudžiams
pomirti-

nariam

įsteigti

WHEELING, W.*Va. — 
Štai kokių prekeiktų prie
monių baltieji šovinistai ' 
griebiasi kovoje prieš juod- 
veiįžittš. “ Čionai tūlas Jack* 

|Gupnoe nusivedė savo pen
kių metų dukterį į kalnus 
ir padarė kriminališką 
sikėsinimą ant jos. Paskui’, 
jai įkalbėjo, kad ji sakytų,’, 
jog ją užpuolė ir sužalojo 
“nigeris.” Prižadėjęs jai-, 

į nupirkti nau ją suknialę ir 
čeverykus. Bet ant jo ne-;; 

I laimės, mergaitė tą atsiti-;; 
; kimą išsipasakojo kitiems 
i ir įkriminavo saVo tėvą.- 
i Dabar Gunnoe sėdi kalėjL

Indžionkšinų ir Mušeikų me, o teisme mergaite pa-.
Valdžia sakė visą atsitikimą.

Anglies kompanijos pra- i 
dėjo griebtis indžionkšinų 
pagelbos prieš streikierius. 
Unijos viršininkai šaukiami 
teisman. Visur bosai skun
džiasi, kad Nacionalė Mai- ųio Sudegė San Ju-
nierių Unija yra revoliuci- an klioštorius ir žuvo 110 
nė- (amžiaus senis Jacoba Car-

VILNIUS.— Čia gauta 
žinia iš sodžiaus Pieskų, 
Lydos apsk., kad ten nulin- 
čiuota du valstiečiai. Nak
tį valstietis Jonas Vinčia 
išgirdo kokį tai bildesį jo 
tvarte ir pradėjo rėkti. Su
bėgo kiti valstiečiai ir toje 
apielinkėje sugavo Jurgį 
Berščiapską. Sugautasis 
įtarė fcuračitisą’ ■ Valštiečiai 
nusprendė, kad tie asmens 
norėjo Vinčioš arklį pavog
ti. Suėmė-ir'Kuračiusą ir 
abu sumušė, o paskui virvė
mis surištus nustūmė prie 
malūno į upę. Abu įtartie
ji prigėrė. Dabar valdžia 
tardo valstiečius delei nu- 
linčiavimo dviejų žmonių.

Madrid, Ispanija.— Val
džia buvo priversta oficia
liai išvyti iš Ispanijos po
piežiaus agentą Segura Sa
enz. Vįąoj Ispanijoj prasi
dėjo monarchistų bruzdėji
mas,. Panašu į Korniloyo

augščiausį teismą. Jei ir 
ten nebūtų laimėta, tai eitų 
į Jungtinių-Valstijų Augš-

I laikus Rusijoj 1917 meta&l

Z1N1U-Ž1NELES
Gayaquil Equador, birže-

Tuo tarpu Moundsville,1rera-
W. Virginia, Nacionalė 
Mainierių Unija šaukė mai
nierių susirinkimą. Atvyko 
kalbėti draugai Foster, Si- 
vert, Borich ir kiti organi
zatoriai. Juos pasitiko 50 
ginkluotų, mušeikų. ir įsakė 
išsikraustyti iš miesto.

1 • . . *

Bet Streikas Toliau Ple
čiasi

Dar išėjo į streiką Ohio 
valstijoj 750 mainierių Po
whatan kasykloj, 300 Pro
vident kasykloj ir kitose 
dviejose mažose kasyklose 
sustreikavo1 keletas desėt-

Pennsylvanijoj, išėjo į 
streiką 123 mainieriai Ver
sailles kasyklos; West Vir
ginijoj—dvi kasyklos su
streikavo Warwoode, 400 
mainierių metė darbą Col
liers kasykloj ir 200 Cons- 
tanzo kasykloj.

New York.— Nacionalė 
advokatų organiacija įsake 
New Yorko skyriui tuoj aus 
prašalinti iš savo tarpo* 4 
juodveidžius. ' Tai ešą prie
šinga. konstitucijai.- ' Bet 
New Yorko skyrius ątmeta 
šitą ultimatumą.

Port Air Princp, Haiti.-— 
Haiti gyventojai reikalau
ja, kad Jungtinės Valstijos 
ištrauktų savo karines spė
kas iš Haiti ir leistų kraš- 
tui nepriklausomai tvarky
tis.

St. Nazaire, Francija.— 
Paskutinis apskaičiavimas 
parodo, kad su ekskursiniu 
laivu nuskendo 445 žmonės. 
Tik aštubni išgelbėti; gyvi. 
Jie pasakoja baisiausių 
vaizdų iš tos nelaimės,

Honolulu, Havaii.—Birže
lio 15 d., Čionai supleškėjo 
Amerikos kariuomenėfc ka- 
zarmėš (barakai). Nuosto
lių padaryta už $70,000.’

. ’ » < l (' >1
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Nėi Didžiausi “Žinovai* Nežino, kaip Gali
ma Būtų Išgelbėt Kapitalizmas

Dabartinės “tvarkos’; rū- 
ma^’klypstą ,ir braška; pa
saulinis i kapitalizmo ‘ krfeis

čiojrevoliucinė darbininkų 
ba
suft^uškinti kapitalistinį su-

a vis aiškiau grūmoja

Kąd tokis likimas gręsia 
bul|uazijai, mato patys iš
naudotojai ir jų galvočiai. 
ToŽįl jie kepa visokius pla
nui kaip čia galima būtų 
atiiąisyti krizį ir panaikinti

negajdarys, tai greitoj atei- 
tyjįjgrasina rimti sukilimai 
ir gausės Jungtinėse Vals- 

kaip kad pripažįsta 
ir JgAmerikos “socialistų” 
popiežius Norman Thomas. 
JisSįiirželio 15 d. sakė pra- 
kalb% Smith Kolegijos stu- 
derftejns. ir profespriams? 
Nortnaiiiptone, Mašš., ir 
ragino “visuomeniškai dar
buotis,” kad užkirst kelią, 
revoliuciniams sukilimams 
šioje šalyje] 5 •

Prįeštaraujanti Sumanymai
Dabar pasižiūrėsime, ko

kiais būtent veiksmais bei 
plakais ketina sutvarkyti 
dalykus įvairūs kapitalizmo 
ricferiai.

Prezidentas Hoove ris siu-, 
lo lokį planą, iš kurio ir 
vaAios turėtų juoktis. Sa
vo telegramoj, kurią jis at
siuntė suvažiavimui tayorų 
gadintojų (skelbėjų), susi
rinkusių birželio 15 d. New 
Yorke, Hooveris sako: dau
giau ir plačiau reikia gar- 
sintis,. nes girdi, “pasigarsi- 
nimai vaįdino svarbią rolę, 
keldami mūsų būklę, stum
dami. pirmyn išradimus ir 
palaikydami varžytines (tai 
yra lenktynes del pelno).

Hooveriui yra žinoma, 
kad biznio garsinimams 
yra išleidžiama bilionai do-į 
leri’ų ir kad šiuo krizio me-|

Telegram, birželio 15 d.).
Esą,,reikia plačiausiai savo

varžytinių, nereikia piginti 
vieniems prieš kitus tąvorų 
kainas (jei pirkikų atitrau
kimo nuo. kitų, o patrauki
mo prie savęs. Bet argi čia 
ne monas—viens kitam už 
akių bėgti, bet ne lenkty
niuoti?

Pinigų Daug Bet Kam jie 
; Priklauso?

Tas pats Kolumbijos Uni- 
na, kad pinigų esą įvalias, 
taip kad fabrikai galėtų vi
sais garais dirbti, o jų dir
binius galima būtų išpirkti, 
ir tuo būdu panaikinti be
darbę. Sako, “bankai taip 
pilni (bergždžiai gulinčių) 
pinigų, kąd, jų sienos trūks- 
td.” Bet šis kapitalistų gud
ruolis užtyli, jog bankuose 
nęhesutelpa pinigai tik fa
brikai! tų, stambiųjų prekė- 
jų ir bankininku kurie i ir 
taip . turi visko • geriausio 
perpiinai prisipirkę. O virš 
10 1 milionų bedarbių veik 
nieko negali pirkti; faktinai 
visiems dirbantiesiems nu
kapota uždarbiai po kelioli
ka iki 50 procentų; todėl 
maž daug tiek yra sumažė
jęs ir jų galėjimas pirkti 
dirbinius bei produktus. Kai 
del farmerių galėjimo iš
pirkti fabrikų dirbinius, tai 
net toks reakcionierius, kaip 
K o 1 umbijos Universiteto 
prezidentas N. M. Butleris 
sako, jog korporacijos ųu- 
bankrūtavo 12 milionų far
merių su šeimynomis ir ‘'nu
ganė” tuos pirkikus. Taip 
kalbėjo šis didžiausio pašau-, 
lyj universiteto galva Ame
rikonų Kliube Paryžiuje. 
(N. Y. Times, birželio 11 d.)

Darbo Federacijos “Planas”
Kapitalizmo džiovai pagy

tu ^kapitalistai įkaitę blofi-1 dyt duoda savo sumanymus
* 1 11 • • 1 1 • f • I • A • 1 T~X. 1 ■>* "1 1

gręsia jiems pavojum; kad 
Sovietai galės sumušti bei 
suardyti buržuazinių šalių 
prąmbnę ir prekybą;, ir to-, 
del jie organizuoja prekybos 
boikotą bei blokadą, kaipo 
pirmutinį žingsnį į karą 
prieš Sovietų Sąjtingį; kad 
tik jinai negalėtų užbaigti Į nevyksta, 
savo penkmetinės statybos 
planą pramonėje ir lauko 
Ūkyje- , Į . .

. Tragiškas Kapitalizmui 
Galas ’

Tas pats Columbijos iUni- 
vėrsiteto prezidentas -Butler 
savu paryžiškėje prakalbė
ję pabrėžė, kad jeigu kapi
talistinės šalys ir toliaus eis 
be kokio vieno plano, tai 
“kas nors” (suprask, komu
nistai) “patieks tokį klausi
mo išsprendimą, kuris mums 
(kapitalistams) veikiausiai 
nepatiks.” 
; Tuo pačiu žygiu Butleris, 
vienas iš pačių stambiausių 
buržuazijos filosofų, drebė
damas pareiškė, jog kapita
lizmas per 300 metų gyva
vimo neparodė jokio veiki
mo pagal vieną planą, ir 
jeigu dar taip toliaus bus, 
tai “per prievartą turės tra
giškai užsibaigt ši (kapita
listinė) tvarka.”

Taip tikrai ir bus, nes ga
mybos anarchija, privatinis 
kas sau pelnų gaudymas, 
vis aštresnės varžytinės na
mie ir užsieniuose tęsis ir 
smarkės, tol, kol tik pasilai
kys kapitalistinis surėdy
mas.

Ir ypač dabartinio krizio 
audrose kapitalizmas pasi
rodo laivas be vairo ir'be' 
kapitono, ką matome ir. iš 
prieštaraujančių; vienas ki
tą mušančių sumanymų, ku
riuos siūlo įvairūs buržuazi
jos gelbėtojai.

1____ ___
plano pramonėj ir abelname Mušte pasekėjus; Harry , 
šalies ūkyje, niekas kitas Gannes’o apie ekonominį reakcinį planą suregistrayi 
nepanaikins bedarbės, kaipj^Nzį Jungtinėse Valstijose;
tik patsai proletariatas. Tik I Harry Hay wood’o apie bal- 

įtąjį šovinizmą. “Didėjan
tis Politinis Krizis Lenki
joj,” Edward Leno; “Mūsų 
Užduotys Kuboj,” O. Rod
riguos; “Demagogija ir Be
darbių Apdrauda Jungtinė
se Valstijose,” Sam Darcy; 
Engelsas apie “teisingu- 

|mą.” Taipgi knygų per- 
i ž valga.

Lietuviai darbininkai, ku
rie supranta anglų kalbą, 
privalo įsigyti tą žurnalą.

Garbina Svetimus Dievus
“Sandaroj” birželio 12 d. 

laidoj tūlas sandariečių va
das dejuoja, kad Sandarai 

O to priežastfe, 
tai kad patys sandariečiai 
nežino kas jie yra. Girdi,

■ Svarbiausiai sandariečiams 
reikia nustoti garbinti sveti
mus dievus ir mesti tarnavus 

{ tų svetimų dięvų reikalams....
, Sandariečiai nustokime tar
nauti savo priešam! Pažinki
me . patys save ir dirbkime 
savo organizacijos ribose tau? 
tiniai kultūrinius darbus. i , (

Reiškią^ sandariečiai ir 
patys , save < nepažįsta ir 
“tarnauja savo priešams.”

Na; ir tuo pačiu sykiu tie 
žmonės skelbiasi, kad tik 
jų idealai, jų principai yra 
geriausi.

Jų idealai ir principai yra 
buržuaziniai. Jie stato do
lerį aUgščiau visko. Dole
ris tai jų idealas. Už tai 
jie kartais kalba už Lietu
vos kruvinuosius fašistus, o 
kartais prieš juos pazurza.

Amerikos lietuvių gyve
nime sandariečių sriovė yra 
taip pat reakcinė, kaip ir 
klerikalu ir socialfašistu. t

“The Communist”
\ . • t

■ Tik ką išėjo iš spaudos 
Komunistų Partijos mark
sizmo, ir leninizmo teorijos 
ir praktikos žurnalas “The 
Communist” už birželio mė? 
nesi. - i i ■ . i

žučjantį Lietuvių Darbinin-, 
kiį Susivienijimą. “N au j ie
nų” No. 138 jis sako:.

Komunistų užsipuldinėjimas 
. ant SLA. iššaukė pastarojo 
protestus ir nusiskundimus, ir 
del to dabar valdžia nori iš
tirti, kokiąj.^ i sumetimĮąis ko- 

; munistai tveria savo, organi
zaciją. Jeigu .pasirodytų? kad 
jiems rupi dąųgįausia •įerštas. 
prieš senąjį Susivienijimą, tai 
čarteris vąrgiąi jiems butų 
suteiktas. • • i
' 1 Antras, dalykas, kurį. komi7 
sidnierjus , nori patirti tai—t 
ar nėra (tas. komunistų susi
vienijimas politiškos partijos 
įrankis. Tam pamatę; davė 
patys komunistai, agituodami 
už savo j susivienijimą, visą 
laiką šukavo apie, /‘bolševiz
mą,” “fašizmą,” “kapitaliz-; 
mą” ir panašius politiškus da
lykus.

I , ’

Matote, iš to socialfašis- 
to aiškinimo, išeina, kad 
valdžia nori viską ištirti, o 
SLA. fašistai ir socialfašis-

ne tik New Yorko valstijos 
apdraudos koihisionieriui, 
bet ir kitų valstijų apdrhu- 
dos departmentams, visai 
nekalti.

Bet taip nėra, kąip so- 
cialfašistas Grigaitis aiški
na. Svarbiausia, tai jo 
“f rentai” fašistai iš SLA.

MEDVILNĖS SĖMENŲ 
LUKŠTAI LABAI SVEI
KAS MAISTAS.

Iki šiol spausdavo tik 
aliejų iš medvilnės (bovel- 
nos) grūdų; o lukštus pa- 

i laukan 
kaip nenaudingus arba 
jų duodavo prie kitokio pa
šaro- gyvuliams. Patys vie
ni lukštai medvilnės grūdų 
buvd laikomi prastu paša
ru.

Bet dabar Caspar Schmitt, 
'vokie.tyš mokslinihkaš iš 
Heidelbergo ’' Ųnivęi^įteto, 
ima ir į paskelbia,, kad med- 
yilnės grūdų . lukštai yra 
vienas iš pačių sveikiausių 
valgių net žmonėms. O jis 
tuos lukštus tyrinėjo per vp 
są eilę metų; sužinojo, iš ko
kių chemiškų dalių jie susi
deda ir kaip jie tarnauja 
žmogui, kaipo maistas ir 
gyvuliams kaipo pašaras.

Tie prof. C. Schmitto iš
tyrimai parodė, kad med
vilnes sėmenų lukštai turi 
savyj ’'puikiausio baltymo 
(proteino), tai yra tokios 
medžiagos, kurią paprastai 
gauname daugiausia iš 
kiaušinių ir mėsos. Be to, 
medvilnės sėklų lukštuose 
yra dikčiai reikalingos fos
forinės rūgšties ir alumino 
druskų; o vitaminų, vadi
namų A,į B, C ir E, tie luk
štai turi daugiau, negu 
agelsinai (orėndžiai), lemo- 
nai (citrinos), bananos bei 
Jkiti šiltiį kraštų vaisiai. O 
.Aiįipie j'au kuris laikas kaip 

atsidėti'Žnt;tos teorijos; jog’ ddda į kavą produkto, paga- 
šis įstatymas yra nekonsti-1 minto iš medvilnės sėmenų 
Įtudinis,ir del to ne^.pfa- WW- Tie lukštai neturi 

'(■■■< [T/- 'T-Lį,1! ; iokioJ skonio, tai negadina
nei kavos skonio; bet jie pa

gali būti tiesa iŠ' teismiškd daro tokią maišytą kavą la
bai sveiku ir maistingu gė
rimu. (Medvilnės grūdai 
angliškai'- vadinasi cottorb- 
seėd). , ,,

Abelnai tai dar visai nau
jas atradimas. Bet biznie
riai netrukus jį puikiai iš
naudos. Dės medvilnės sė
menų lukštus į dėžes; gar
siai skelbs ir lups iš žmonių 
begėdiškai dideles kainas. 
Panašiai juk buvo, pav., su 
kepenimis. Kol mokslinin
kai neparodė, jog kepenys 
yra geresnis maistas už 
steiką, tol kepenimis buvo 
šeriami tik šunės ir katės; 
kepenų svarą gaudavai už 
kelis centus; bet dabar jas 
pardavinėja tokia augšta 
kaina, kaip brangiąsias rū
šis mėsos.

vadovybės deda visas pa- prastai versdavo 
Stangas, kad valdžia neiš,- 1""*~ J_’
duotų, naujam Susivieniji
mui čarterio; Jų net keli 
Advokatai darbuojasi, ren
ka “faktus”,, o jų vis negu
li surinkti.,, kuomet jie bu
vo koniisionieriaus pašauk
ei; (New YOrkan) klausinė
jimui, tai 'fašistų advokatai 
aiškino, kad! d'ar neturį! už
tektinai faktų .prieš Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mą, ir prašė klausinėjimą 
atidėti ant toliaus,' kad Jie 
galėtų “geridu prisirengti.” 
Bet j\e niekad geriau ne
prisirengs, ir vargiai ką jie. 
laimės. Jie < veltui , eikvo j a 
SLA. narių sudėtus pini
gus.; .

Sudaužykime Michigan Valstijos Regist
racijos {statymą

Darbininkai, čiagimiai ir I drįs taip laisvai sekti Michi
gan valstijos; jpavyzdį.j: To ųan- 
įstatymb ■ sulAūžardas p’rik- štai

ateiviai, negrai ir baltieji, 
dirbantieji ir bedarbiai^. Ap
art‘žvėriškų atakų prieš ko
vingus darbininkus, j apart 
lynčiavimo negrų, ku^ięl iš
drįsta kovoti prieš badavi
mą; siaučia persekiojimas ir 
tęrdijas prieš svetirfišpĮįųš

gan; valstijos; jpąvyzdįj r To

lausys nuo šios šalies darbi
ninkų klases, j Me'š pęrser-

Jame telpa svarbių darpjninkus, ;ir tai svetur- 
straipsnių. Apart kitų ( ja- giįnjiiį darbininkų •• -r yt• 1 t • : ’ ‘ -w~« ' . ' ' -J X’* ’’ * . _ * - -me telpa William Z. Foste- 

[ rio straipsnis apie 
į riuosius”

per
sekiojimo kampanijai va-

“kai . dovyti j a darbo departmentb.
_ o------ v_._. .. Amerikos Darbo sįkrėtorius Doak. F ą J . t
Niekas kitas neįvykdys Federacijos elementus, ' .. 2

J J ™ . t - • , jĮarry Michigan, valstija priėmė

■d a rbininkai, vadovaujami 
komunistų, tegalės tą pada
ryti, kada per revoliuciją 
jie įkurs savo valdžią ir 
Jungtinėse Valstijose ir vi
jose kitose pasaulio šalyse.

Rezoliucija prieš Ateiviu
Registravimą Michigan

Valstijoj
Birželio 11 d., 1931 m., Antrašas: The Communist, 

na/.skelbia ir bruka pirki-’ir Amerikos Darbo Federa- įvyko masinis mitingas J. P* O. B. 148, Station D.; 
kams savo tavorus. O kri-lcijos vice-prezidentas.Mati- Ozerąičio svetainėj, kam- New York City. Prenūme- 

'J " Jis perša ka- pas Hess ir Elizabeth Sts., ;
gilyn. Ipitalistams sudaryti kokį Saginaw, Michigan ,ir liko | tų $1.25.

Bet kai Hooveris ragina'penkių ar dešimties metų priimta sekama rezoliucija:!25 centai.

kams savo tavorus. <
zis. brenda kaskart gilyn irljošius Woll. Jis perša ka pas Hess ir Elizabeth St:

iiniid. bendiim jlezuiiLicijci< | 
Suvienytos Valstijos yra j ... ... ... _

jauni ir 

raž|avbrn^ i,.šitą šhlj ,su ge
ra sveikata ir . dirbome sun-

Station D.,

rata metams $2, pusei, me- 
. Pavienės kopijos

mui “svetimšaliu”, nuėmi- 
mui jų pirštų antspaudų ir. 
masiniam deportavimui. Ta
sai įstatymas reikalauja 
kiekvieno svetimšalio, gyve
nančio Michigano valstijoj, 
įrodyti, jog jis nėra tas, ku
rį galima būtų klasifikuoti 
kaipo “nepageidaujamą sve
timšalį.”

Kiekvienas darbininkas, 
kuris atsisako ramiai priim
ti aįgų kapojimą, badą, ku
ris prašo pašalpos, pateks į 
tą '“nepageidaujamų sve
timšalių” kategoriją.

Jeigu tasai Michigan val
stijos registracijos įstaty
mas bus vykinamas, tai ąt- 
eivis darbininkas toj vals
tijoj Tikrenybėj neturės jo- 
kių tęisių; jis iš baimės dre
bės J dieną ir naktį; policija 

’turės! pilną teisę jį sdlHs- 
tuoįtįi be jokio warranto:

vestas . gyvenimam’ Tatai y { 4. ųtU.i.T., . .).( l .s.; ;J 

atžvilgio, ' bet v valdančioji 
klasčį yra /te* spėka, kuri iš
neš i.nnėsįirendį jo'kėn- 
stitucioniškumą. Ir ji veiks 
sulig savo klasės interesų, 
neatsižvelgian į‘jokį legališ- 
kumą.

Darbininkai, jus esate vie
natiniai, kurie turite galią 
nugalėti tą registracijos įs
tatymą, jeigu tik jūs suor
ganizuosite milžinišką judė
jimą: J./ .. ..

Mes atsišaukiame į visas 
šios, šalies darbininkų orga
nizacijas sudaryti , bendrą 
frontą prieš tą reakcinį įs
tatymą. Mobilizuokitės prieš 
pavergimo planus, ęrieš 
pegrų lynčiavimą ir prieš 
diskriminavimą ateivių dar- 
biniiikų' ‘ r

■ • .

Prisidėkite prie naciona- 
lib protesto. VišuV šaukite 
susirinkimus. Siųskite pro-

t

viens už kitų i planą; žiūrėti, .kadį nebūtų !
gą^iiįtis, taigi ir smarkin- be ręikalo perdaug gamina- turtingiausia šalis pasaulyj 
ti tarp savęs varžytines del ma tavorų; kad darbai bū- del to,, kad mes, t
bizjįity tai kiti buržuazijos tų, iš anksto, ąpskaitliuoja- j drūjti vyrai, ir moterys, at-
fildšofai perša visai ką kitą, iii; kad įVairuL kapitalistai va^ °

^ųv^s;kraugeriškas New suderintų savo.veikimą. Tas _ ___ _ ___ ____ __ t # . . . ,. v4
Yorko policijas komisjonie- streiklaužis, .kurią, kapita- kiai.iki šio laikomo šiandien.M^ti- SLA.^ fasistmių^virpi
nus Whalen sako, kad viso- listams padeda ilginti dar- mus nori dar labiau suvar- r x 7 i i 1 ‘
kie biznieAai turėtų susidėt j bo valandas, dasikalba (N. | žyti.’ '* ‘•' ' . |valdžiai prieš besiorgani-1 pTejtčnzija, nustatyta tarne

Laike karo .šięs šalįes vaį-į plačią draugišką sąjungą,! Y.Times) net iki to, kad 
kurj “tvarkytųši panašiai,!gal reikėsią įvesti 6 valan- 
kaip Amerikos Darbo Fede- ’ dų darbo dieną, 5 dienų dar- 
racjįa. Taip, jis su .pasi-1 bo savaitė. Bet kiekvienam 
grolžėjimu roclo pavyzdį! aišku, jog, šnekėdamas apie 

t tos^eya “darbininkų” orga-j darbo laiko šutrumpinimą, 
g nizicijos, gurios vadai laižo!jis tik stengiasi sumulkinti 

k$]įlĮaiistams padus ir* be- i darbininkus. Juk jis pavėr- 
gecŽškai pardavinėja darbi-1 kšlena ir apie bedarbių var- 
ninKų reikalus. !gus, tačiaus griežčiausiai

į < I&iomct Hooveris skelbia i priešinasi bent kokioms be-
“gerovės. grįžimą” per var-‘ darbiu pensijoms.

I žytiaes, žandaras Whalenas i Kalbėdamas apie savo siū- 
I yaOTia jąsiąs sumažinti, lomą humbugišką kapitalis- 
B Palšiai, . kaip Whalenas, j tų, 10 metų “planą,” Wo,l- 
į nnoS?a iV ^ew Yorko re-jlas zaupija prieš-Sbv. Lehk- 
I p-iblikonu Sun direktorius

donai reikalavd, kąd mes Ąhierikos piliečiams, nes ir 
jie gali būt policijos sulai
kyti, kol darodys, kad jie 
yra. piliečiai.

Męs griežtai reikalauja
me, kad tas įstatymas būtų 
atšauktas.
Rezoliucijos Komisija: 

St. M. Leeris, 
, ' ex-kareivis.

Jotin Boobick, 
ex-kareivis.

• ' Vincent Barkauskas 
•.H . ,L... < . PiWis>

visi stotume į karą ir ka
riautume už demokratiją, 
nežiūrint, ar- mes ^buvome 
piliečiai ar nepiliečiai „.atei
viai darbininkai. Šiandien 
ir ta demokratija atima
ma nuo mūsų.

Todėl mes, Saginaw, Mi
chigan, lietuviai protestuo
jame prieš varžymą mūsų, 
prieš įvedimą registracijos 
ir pirštų ąntspaudos ėmimo 
ir pasportų sistemos įvedi-

■a pavoi m

“Nekaltieji” S.LA. Fašistai
Sdcialfašistas Grigaitis 

savo juodlapy bando patei-. 

ninku bjaurius skundus (leidimo) vaduojantis bile 

■ ■■■- . — įstatyme, šnipai sekios ta
riamus “helegališkus” imi
grantus. Į

■ į' . - i . ,

Thšai įstatymas, kūomet 
jis yra dalis kampanijos 
pridp visą darbininkų judė
jimą, šiuo didelio ekonomi
nio krizio laiku yra taipgi 
išbandymo dalykas. Jeigu 
valdančiajai klasei pavyks 
pravesti gyvenimai! tą įsta
tymu,, tai kitos valstijos 
taipgi darys žingsnius pra-

/V 3/.

5. taipgi darys žingsnius pra-
5, vediniui panašaus įstatymo

arikauškąs.
pilietis

H pavyks sumušti tą .^ęąkcipi 
įstatymą, tai ręąkf 
kds kitosfe valstij

nnes spe 
bse neis

Kūdikis be Akių j

Franci j o j, Sablonceaux ...
miestelyje, jau 6 metai gy
vena vaikas, kuris gimė vi
siškai be akių. Ne tai, kad Į į 

testo telegramas > Michigan vaikas nemato, bet jis akių 
valstijos gubernatoriui.'Pri-j nei neturi. Jo kaktos, kau- 
imkite. rezdliueijas* savo or-ilas yra susijungęs suį žandų 
ganizacijų susirinkimuose. Į kaulais ir akių vietbse tik 

'mppjęąi •• pastebimos kaule 
'tiuobutęs.' , vaikutis turi še- 
•šiš brotiukuš ’bei sesutes, ku-

I w 
v Į

< 'Rėh0<itėS -prie v Ibkalinių' 
^onfer(įAcijų.Į gynimui • ^svė- 
timšalių visoj šalyj. Sklpįs-. rie vi • normalūs. 
kite supratimą apie pavo- ___
jingą padėtį sveturgimiams. Keli šimtai metų atgal 
I d e O logiriiM prirengkime Flandrijos miestelyje Hon- 
darbininkus, kaip ateivius, dschoote gyvenusi moteriš- 
taip ir.čiagimius, baltuosius kė Marie‘ Ollivier apsivedė 
ir negrus, kai jie galėtų įsu antru vyru pirmąjam ne
tinkamai kovoti prieš dis-|miru 
kriminavimą bile darbinin- ! 
kų klasės dalies.

Sudaužykime registraci
jos įstatymą Michigan vals
tijoj ir hedaleiskime išleis
ti panašių įstatymų kitose 
valstijose.

Pirmyn^ linkui masinės 4 . i i: 1 i .

Už tą prasikaltimą 
'jai likosi priteista per visą 
amžių dėvėti ant kaklo už- . „ 
kabintas dvejas vyriškas / 
kelnes.

Inkvizitorius—šventasis
1860 metais popiežius pas

kelbė esant šventuoju didįjį 
inkvizitorių Petrą Arbuezą. i t

omitetas
Gynimui SVėittrgimiu

1 as.ai. mkviziporms ant: iąų* 
žų sudegmb 40,000 ’žmbni'ų; 
įtartų eretikystėje.

Surinko J. Barkus.
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A. L. D. L D. ŽINIOS
buvoA.L.D.L.D. Centro Komite- Pavyzdžiui, pirmiaus 

tas gavo porą laiškų nuo Lie-' parduodami “Janonio 
tuvos Komunistų Partijos Cen-itai” už $1.00, o dabar parduo- 
tro ir knygų išleistuvių. Lie-! dama tiktai už 25 centus eg- 
tuvos draugai labai nupigino 
savo leidinius, ypatingai nupi
ginta Lenino Raštai. Tomas 4 
pirmiau buvo 65 centai, o da
bar jau tik 25 centai. Tomas 
7, kuris pirmiau buvo 80 cen
tų, dabar tik 30 centų, ir taip 
toliaus.

Raštai būtinai 
lingi, ypatingai

zemplioras, ■ o tai labai nau
dingi raštai, ir visi meninin
kai ir šiaip darbininkai privalo . 
įsigyti tas knygas. .

Štai surašąs Lietuvos drau- 32 pusi, 
gų knygų, kurios randasi A.L. dabar 5c 
D.L.D. Centre ir parsiduoda 
nupiginta kaina: ja

A. Amulis. “Maratas”—dra- 7c 
Pirmiau kaina

SSSSK ii nn. n ,..,, „.M.- į—i.. 

B. D.,— Sodžiaus Darbinin
kai- ir Lietuvos Buožės 66 p. 
Pirmiau kaina 35c., dabai: 10c.

E? F.,—“Areliai”, apysakai
tė, 14 pusi. Pirmiau kaina 5c., 
dabar lc.

St. J-—is,—“Profesinės Są
jungos”, 24 pusi. Pirmiau kai
na 10c., dabar 5c.

Baks,—“Paryžiaus Komu-
66 pusi. Pirmiau kaina 
dabar 10c.
P.,—“Naudotojų Tikyba” 

Pirmiau kaina 10c.,

na , 
20c.,

'i-

gauti jį vaidinimui, tai gaus I 13. Komunistų Internaciona- 
Čielus retus, tas patsai ir su lo Kūrimas. Į28 p.—20c. , , 
ALDLD. kuopomis.

Visos šios brošiūros 
deles svarbos knygutės, ypatin
gai svarbi “Septynetas Pakar
tųjų.” Tai apysaka iš caro lai
kų, Taipgi “Janonio Raštai.” 
Tai rinkinys geriausių eilių ir

14. Pirmi Sovietų Respubli- 
yra di- kos žingsniai'. 200 p.—30c.

proletariato Dikta- 
p.—20c.
K. Marksą ir Mark- 
p.—5c.

Puslapis Trečias

mums reika-!
dabartinėje . ma, 16 pusi, 

kovoje prieš oportunizmą. 15 centų, dabar 5c. 
Taipgi LKP. išleistuvės ir L.D.
S.D. leidžia ir kitus darbiniu-! Pirmiau kaina $1, dabar 25c. 
kiškus raštus. Mes čia žemiau 
paskelbiame visų jų vardus ir Darbas ir Kapitalas, 
kainas. Norintieji gali užsisa- Pirmiau kaina 15c., 
kyti tiesiog iš Tilžės, bei siųs
ti užsakymus per A.L.D.L.D. 
Centrą. Visas sąrašas knygu
čių, telpa žemiau. ■

Taipgi mes turime daugelį 
Lietuvos draugų knygučių, iš
leistų nuo seniau. Jos pir
miau buvo pardavinėjama pu
sėtinai brangiai, dabar A.L.D. 
L.D. Centro Komitetas, atsi
žvelgdamas į bedarbę, parduo
da jas nupigintomis kainomis.

Kr. V.,— “Tautų Liuosuoto- 
i”, 18 pusi. Pirmiau kaina

žemiau ta'pi- 
LDSD. brošiu- 
leidinių, kurių 

surašą rasite kiekvienos kny- ’ 
gos gale, dar turime daug ir' 
“Darbininkų Kalendoriaus” 
1923 metų. Kalendorius kaipo 

švenŲraš- tekis jau nusenęs, bet jame yra
• čio Paslaptys,” 196 pusi. Pir-1 daug pasiskaitymo ir kas svar- 
■ rhiau kaina $1, dabar 25c. Į

N. Oliger, — “Kas Kaltas?” įkas “Vaiko, Kraujas”.
j 30 pusi. Pirmiau kaina 10c.,! kaliukas perstato 
dabar 2c. ' ’ 'Komunos laikus.

F. Meringas,— “K. Markso j išleistas Kaune “šviesos 
“Kapitalas”, 32 pusi. Pirmiau i rovės. . Kurie drangai 
kaina 10c., dabar 2c. I kys knygelių, i

L. Andreev, — “Septynetas j (Jauja gauti tą ka’endorių, 
Pakartųjų,” 56 pusi. Pirmiau ’’ 
kaina 35c., dabar 10c.

Janonio Raštai”, 112 pusi.

K. Marksas, — “Samdomasis 
” 64 pusi, 
dabar. 5c.

L. Adomauskas,

Apart šių ir 
nančių LKP. ir 
rų ir ALDLD.

I.’CIO l O IX CV 1 U J 1 * IV f 11 IYCVO UVCtl” 
Į blausiai, tai teatralis veikaliu-, 

“Kas Kaltas?” į kas ‘‘Vaiko, Kraujas”. Tas vei-1 
Pirmiau kaina 10c.,!kaltukas perstato Paryžiaus' 

Kalendorius 
bend- 

užsisa- 
| kys knygelių, ir jeigu pagei- 

, tai
i jį VELTUI pasiųsime. O dailės 
I kuopos ir rateliai, kurie nori

Elektros Jėga Ars Žemę 
ir Sės Javus Scv. Sąj.

ne daugiausia atydos bus 
kreipiama į pakinkymą '■ * 
elektros jėgos žemės 
mui ir laukų sėjimui, 
matoma, kad pabaigoj 
kių metų mažiausia 50
šimčių viso žemės ūkio dar
bo bus varoma elektros j ė—

an-15. Apie 
turą.

16. Apie
sizmą. 40

17. Pirmi Sovietų Valdžios
-5c.

18. Apie 1905 m. Revoliuci
ją.—5c.

19. Trečiasis Komunistų In
ternacionalas. 12 p.—2c.

116

lengvų pasiskaitymų. Kiekvieno žingsniai ir VKP (b) —
darbininko name turėtų rastis 
“Janonio Raštai.” Jų mes tu
rime 850 egzempliorių.

Lietuvos Draugų Litera- 20. Prakalba Darbininkių Šn
iūrą važiavime. 8 p.—lc.

21. Jaunimo Sąjungos Užda
viniai. 32 p.—3c.

Marksizmas—Leninizmas
22. J. Stalinas. Apie Leniną 

ir Leninizmą. 110 pusi.—20c.
23. P. Keržencevas. Prole

tariatas ir valstybė. 30 p.—-5c.
24. P. Keržencevas. Partijos

5c.

Nu-.-r*
pen-
nuo

Greitai ir Pigiai Persiunčia

51.755005.50už50 uz
62.0060010.75100 uzuz
72.2570021.00200 uzuz
82.5080031.25300 uzuz
92.7590041.50400 uzuz

materialiai pagelbėti savo giminėms ar

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

3

Litų
Litų 
Litų 
Litų
Litų

Litų
Litų
Litų
Litų

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

ŠIOJE VIETOJE

1090 Litų už 103.00

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

elektriką ir magnetizmą, ir. važiavimą,

Mes padedam

46 TEN EYCK STREET. BROOKLYN, N. Y.

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

62 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, NJ.
. ' Tel. Trinity 3-8720

Ifiardymaa, sutalsymas, sustatymas, suprast ..  „  _
Ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarai! lietuvių ir'anglų kalbom. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti. LZ— __2_2— 
kiekvienam prie pirkimo karo. UžsiraBymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryta 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

A. LUTVINAS 
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

“LAISVE”

MASKVA.—Liaudies Ko
misariatas del Agrikultū
ros Sudarė specialę komisi
ją išdirbimui naujo Penkių 
Metų Plano delei Sovietų 
žemės ūkio. • Naujame pla-

čia telpa LKP. ir jos išleis
tuvių literatūros sąrašas. Vi
sas tas brošiūras galima gauti 
užsisakant per ALDLD. Centro 
Komitetą.

! 1. P. A. Pasakojimai karei-
• viams (apysakaitė iš Revoliuci
jos Rusijoj).

2. Furmanova?. Pijiugino ' Organizavimas. 49 p.
'Mūšis' (iš Furmanovo apysakos v .
“čapajevas”), kaina 2c. I Kas ‘^įsakys ausčiau rtn-

M. B. Kam reikalingas ka-■
s. Kaina 5c.
4. V. Kapsukas. Rapolas čar- 

Kaina 3c.
5. Ką pasakė XVI-tas VKP

(b) suvažiavimas apie SSJIS 
pramonę. Kaina 2c.

6. Z. A. Ko Jie Tain Pasiu
tusiai Staugia? (Ir Jie Karą 
kursto) ,kaina 2c.

7. Kaip Jie -Ruošia Interven
ciją. Kaltinimo išvada Pramo
nės Partijos byloj. Kaina 10c.

8. Vorošilovas. Ar bus Ka
ras? Kaina 3c.

9. J. Bulatovas, žygis Kuni
go Sutanoj. Kaina 3c.

10. V. P. Bausmė (apysa
kaite apie judošių). Kaina 2c.

11. S. Liubimova. SSRS —
Tautų Sąjunga. Kaina 5c.

12. Komunistai ir Revoliuci
niai Darbininkai Fašistų Teis-

Kaina 5c.

nas.

Kas užsisakys
• nėtų knygučių už 10 dolerių, i 
bet ųe mažiau 10 egzempliorių' 
kiekvieno vardo, tam nulei-Į 

■ . džiam 35 nuos., bet jei-kas iš
i anksto užsimokės, tam nulei- 
džiam 45 nuoš. Užsakymus ga
lima daryt per “Balso” admi
nistraciją. Adresas: Germany, 
Ost-Preussen, Tilsit, Memelstr.
26. M. Laborius. Pinigus ir 
užsakymus galima siųst ir per 
ALDLD.

PINIGUS j LIETUVĄ

TŪKSTANČIAI DARBININKŲ ŠAUKIA:

20 METU JUB1LEJAUS 20
PIKNIKAS!

Jau Sukako 20 Metų, kaip “Laisvė” Leidžiama
• ii ' ' * •

Jubilėjinio apvaikščiojimo iškilmė įvyks

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

tolimesnių miestų dailės ir sporto grupių

Worcester, Mass., su Norwood, Mass

LOš VOLLEY BALL GEMA
Dalyvaus vietiniai ir iš toliau darbininkų chorai, kurie 
revoliucinėmis dainomis linksmins tūkstantinę minių

“NUO GASTONIJOS IKI VOLGOS”
Taip užvardintas judžių paveikslas bus rodomas šia

me piknike, kuris labai svarbu bus pamatyti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei.

Naujus šokių Kavalkus Grieš Dvi Orkestros

Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą

Wm. Norris (Norušo) 8-niy Kavalky Orkestrą

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

Dabar laikas atsiliept.

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

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

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

Atsiminkite, kad šiame piknike bus tūkstančiai žmo
nių. Tat išanksto įsigykite įžangos tikietus, kad ne
reiktų Ilgai stovėti eilėje prie vartų.

— mu •—— IIH - *J*

g

me.

D. M. šolomskas, 
ALDLD C. Kom. Sekr.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS

Klaidų Pataisymas
Laisvės” 137 num., kores-

13. Lietuvos šventieji ir A- pondencijoje apie L. S. ir D. 
paštalai. (Neužilgo bus atiduo- B. Draugijos pikniko aprašy

mą, redakcija, gana daug per
taisydama korės pondenciją, 
net keletą pavardžių perkeitė 
ir kai kurias praleido.

Draugijos pirmininkas, pa
sakęs prakalbėlę, yra ne Šala- 
viejus, bet J. Skliutas. Refe- 
riu buvo ne Šimaitis, bet ge
rai žinomas Amerikoj ristikas 

, Kumščiuotojo K. De- 
' vučio vardas visai praleista. 

Taingi ristikų vardai J. Bak
šio ir Stankūno.

Vietiniam “Laisvės” skaity
to jam ir tiems programos da
lyviams. kuriu vardai reikėjo 
pažymėti, o taip susimaišė, tai 
yra nemalonus dalykas, bet 

! manau atleisite.
Draugijos Koresp.

Nuo Red.—prašytume Ko
resp. biskį aiškiaVi parašyti, tai 
nebūtu ir tu “susimaišymų.” 
J’e įvyksta tik todėl, kad iš 
Koresn. rašto taip galima su
prasti. Rašant, reikia pagal
voti. kad rašta galėtų ir kiti 
suprast’’, o ne tik pats Koresp.

V. Kapsukas. Kazys Gie-

K. Kaimietis. Lenkijos 
valstiečių kova.

Apie Komunistų Ihterna-

ta spaudai).
14.

drys.
15.

darbo
16.

cionalo sekcijų uždavinius (KI- 
PK XI plenumo tęzės) šiemet 
turės, išeit) .

17.. Rėvoliuciniąii Mpšiai Įs-, Šimkus, 
panijoj. ’ ž

18. Lietuva ir Lenkija.
19. Komunistų Internaciona

lo Programa.
20. Hans Lorber. Jurinin

kai At,vyko ir kitos apysakos.
Papigintos Kainos

Lenino Rastai Papiginta 
Kaina

1. Marksizmo 
. pusi. 15c.

2. f)arbininkai
1126 pusi. Kaina

3. Marksizmas
kl. 144 p. Kaina 25c.

4. Kokia tur but darbininkų 
partija. 164 p. Kaina 25c.

5. Marksistai ir Socialdemo
kratai Menševikai. 192 p. Kai
na 30c.

i 6.
kai.

' 7.
ei ja

, 192

Pamatai. 94

ir Valstiečiai. 
20c.

ir Tautinis

Marksistai ir Liaudinin- 
102 pusi. Kaina 15c.
1905—1906 metui revoliu- 
(Strategija ir taktika).

p. 30c.
Profesinės Sąjungos. 168

pusi.—25c.
9. Jaunimąs ir Moksleivija.

70 p.—10c. <
10. Imperialistinis Karas ir 

II Internacionalo žlugimas. 160 
pusi.—25c.

11. Nųę 1905 metu iki 1917 
metų Revoliucijos (StrategijosĮ 
ir tąktikos klausimai). 196 p. 
—30c. ' :

12. 1917 metai ir Spalio Re
voliucija. 152 p.—25c.

Įvairių karštų geri- • 
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. L (J i'VINAS

L u t v in’s Hali ‘ yra 
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 patarna
vimas prielankus. ,

•5

patar- 
ir už 
kainą,

Norintieji ge
riausio 
navimo
žemą 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškų Ištyrinu!
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

' , DRS. SCHONGER & STENCER
396 Broadway, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 West 3rd Streėt 

Tel.: So. Boston 0304-W

ŽODIS NUO DR. MEND1OWITZ

^iuotni primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirm i aus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

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

TEL., MIDWOOD 8-S261

i \ ■
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VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY325 E. 14th STREET, Near 1st
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Antanas Prišias.

Vaizdelis

(Pabaiga)
Sukandęs dantis, slėpdamasis nuo šaltos 

kaimynų užuojautos, užsivertė ant savo 
vaikiškų pečių ūkį, klupdamas ant kiekvie- 

: no žingsnio. Nesugriuvo—išnešė! Ir kuo
met sustiprėjo, pataisė viską,—atėjo nauji 
šeimininkai. Suprato: čiulpiantis skaus
mas krūtinėj—skausmas del žuvusio ūkio.

Rytoj veislinė kiaulė—Justino didybė— 
bus bendra nuosavybe, rytoj visoki Juozai 
ir Jonai vienodomis teisėmis su Justinu 
kasys, glostys, ir glamonės paršiukus, štai 
del ko skausmas krūtinėj ir bemiegė nak- ; 
tis.

—Matuše, į komuną aš stoju!
Susiraukė ir kaip tai iškarto keliais me- balse, 

tais senesnė pasidarė jo motina. Nesu
klykė, nesudejavo, nesimėtė į šalis, kaip 
pašautas paukštis, bet tiktais giliau įdu
boje jos lūpos į bedantę burną ir rodos 
daugiau pasidarė raukšlių jos senam vei
de. Susitraukė į kuprą. 0 nakčia matė: 
atsisėdo ant suolo, atsidarė langą, ką tai 
šnabždėjo ir braukė nuo išbalusių akių la
šus ašarų.

Ir dar prisidėjo vienas skausmas—gai
lestis motinos. Kaip sena kumelė, kuriai 
nekaltai sudavė per snukį, nuleido galvą: 
tyli, tyli ir kenčia.

fšiamam karui prieš Sovietų 
Sąjungą!

Darbininkai neturėtume ši
to pamiršti.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Nusigryžo, ėmė galąsti dalgę.
—O mes dirbame, darbo, vadinas, iki 

kaklo—planai, projektai. Pareigas štai 
pasiskirstėme. Aš, vadinas, pirmininkas, 
o tu...

Justino galąstuvas sustojo viduryj dal
gės ašmenų.

—Tu, vadinas, ūkved-is. Ar eisi?
—Ne-e!-
—Kodėl gi?
—Motina neina.
—A-a, motina, 

reikia, paruošti. Du-trys
| o ten...

Ir jau nėra nuoširdumo

Vadinas, perauklėti 
metai praeis,

šešėlio Juozo

—Ko nusigryžai? Gėda, 
nę graužia, 
tu!..

—Eik sau po velnių!
Ir vėl greitai galąstuvas bėgioja po dal

gės ašmenis.
—Tai gerai. Gerai, kad atvirai pasi

sakei, nesumelavai, vadinas. Tai gerai! 
Priruošk rytojui komjaunuolių bilietą, 
šiandien, vadinas, išmesime.

Ir nuėjo. i
Justinui oro trūksta, o jo akys tartum 

'voratinkliu aptrauktos. Nusibraukė del- 
; . Ir surišo mane velnias^ su^ tuo komjau- nu voratinklį nuo akių ir leidosi paskui 

Juozą. Paskui sustojo. Pamąstė ir staiga 
kaip tai kvailai stuųosikavo rankomis ir 
pradėjo visa gerkle šaukti: i

—Išmeskit, jūsų valia, išmeskit! Aš be 
jūsų komsomolo apsieisiu. i

Svaidė pačiais užgaulingiausiais, pa-i 
čiais niekšiškiausiais, žodžiais. Juozas 
atsisuko, pažvelgė, o jo šypsena karti, tar
tum chinino būtų priėmęs.

VI
miškas buvo pilnas

, vadinas, sąži- 
komjaunimą apgavai? Ech

Iškarto Atkando Dantis
Matėme “Laisvėje”, kad 

butkizmas ir vėl kelia galvą, 
ir vėl išleido naują “Buletiną”, 
kuriame provokuojama Parti
ja ir partijiečiai. Tai vėl tie 
žvejai mėgina “laimę,” ar ne
užklius ant renegatiškos meš
kerės naujų “fišių” iš sąmonin
gų darbininkų eilių! Tačiaus, 
reikia pasakyti, kad pas mus, 
Toronte, jau jie (butkiniai) 
su savo pletkom daugiaus ne
atsilanko, nes mes juos sutru- 
pavom su pirmūoju cirkuliaru 
ir jie atkando dantis. Tai pri-i 
valėtų padaryti visi sąmoningi 
darbininkai lietuvių kolonijo
se! Būtinai neturime jiems 
duoti dirvos pasėti anti-darbi- 
ninkiškos sėklos! Revoliucio
nieriai darbininkai tą lengvai 
pastebi ir pastebės!

Toronto Žvalgas.

SKAITYKIT IR PLATIN-

KIT “LAISVĘ”

SPRINGFIELD, ILL.
A.L.D.L.D. 7-tos kuopos susirinki

mas bus ketvirtadienį, 18 birželio, 
pas Lagūnos, 1520 ’ Pennsylvania 
Ave., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkit ateiti, yra labai svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi kviečiame ir 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojus at
silankyti.

Sekr. S. Rusaitis.
(141-142)

PHILADELPHIA, PA.
Priešfašistinio Susivienijimo susi

rinkimas yra šaukiamas penktadienį, 
19 birželio, 8-tą valandą vakare, 
j)o numeriu 995 ' N. 5th St. Tai 
svarbus pusmetinis susirinkimas, to
dėl visi vietos ir, apielinkės, kaip tai 
Chesterid, Riverside, Camdeno ir 
Gibbstown delegatai būtinai atsilan- 
kykit. Laiškų nesiųsiu delei antra
šų permainų. Nuo jūs atsilankymo 
priklausys darbuotė del kalinių 'su- 
šelpimjo. Sekretorius/

(141-142)..........   ... . .... ■■ 4 ., ■ '
SO. BOSTON, MASS.

T.D.A. 21-mos kuopoš "susirinkimas 
bus ketvirtadienį, 18 birželio, po No. 
37G Broadway, 8-tą vai. vakare. Vi
si nariai ateikit, yra svarbių reikalų 
aptarti. Fin. Sekr.

1931, Vytauto Kliubo Parko Salėje, 
prie Lake Vjew Ežero, Dracut, Mass.

šeštadienį šokiai prasidės 10-tą vai. 
ryto. Įžanga 35c ypatai. Sekmadie
nyje įžanga tik 15 centų ypatai.

Todėl, gerbiamieji, kaip lowellie- 
čius, taip ir kitų miestelių lietuvius 
kviečiame dalyvauti šiame piknike. 
Šis piknikas bus inksmas ir įdomus, 
nes jame dalyvaus daug jaunimo iš 
kitų miestų. Gi lowellieciai tai tik
rai bus visi

Geriausia Orkestrą grieš šokiams 
amerikoniškus ir lietuviškus kaval- 
kus.

Kviečia Rengėjai.
(142-143)

DETROIT, MICH.
I A.L.D.L.D. 52-ros kuopos susirinki-
i mas bus šeštadienį, 20 birželio, Drau- j 
gijų svetainėj, 4637 W. Vcrnor High- j 
way, 7:30 vai. vakare. Visi nariai*| 
ateikit ir atsiimkit knygą “Aliejus.” j 
Knygą gaus tik tie nariai, kurie yra i 
užsimokėję mokesčius už šiuos metus. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. N. Astrauskiene.
(142-143)

SHENANDOAH, PA.
L.D.S.A. 62-ra kuopa rengia dide

lį išvažiavimą šeštadienį ir sekma
dienį, birželio 20 ir 21. Išvažiavimo 
vieta: už lenkų kapinių, šeštadienį 
prasidės 4-tą vai. po pietų, sekma- • 
dienį nuo ryto. Draugai ir draugės, 1 
vietos ir apielinkės, širdingai yra į 
kviečiami dalyvauti šiame išvažiavi-; 
me, kur linksmai laiką praleisit ir 
smagiai pasišoksit ant naujų grindų 
(platformos). Šokiams grieš geri

l muzikantai. Bus įvairių žaislų, ska-

1....... ' ""vr--------------..................ų~a8

nių valgių ir gėrimjp Suradimas 
vietos išvažiavimo: iš miesto važiuo
kit ir eikit tuo keliu link kapinių, 
pasibaigus kapinėm po tiesiai matysit 
ženklus ir ten rasit išvažiavimą.

Rengėjos.
(142-143)

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

ISbnUunnioja Ir laidoja nmniruatat ant 
viaokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje kaukite* pas mane. Pan mane 
galite gauti lotu* ant viaokių kapinių kuo 
gnriauaioae vietose ir už žemą kainą. _

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

nimu, va dabar ir išsipinkliokie.
Gal pasitraukt iš jo, o Jule?!
Neis su juo , pasiliks, jinai juk tokia pa

ti ... O gal eis? Tiktai kvailė gali atsisa
kyt nuo tokio ūkio. Komjaunimas neiš
maitins, duonos neduos.

Ir vėl jaučia Julės artumą, štai ji juo
dą naktį eina stamantri ir stipri, žiban
čiomis akimis. Nervingai glamžo ir spau
džia priegalvį Justinas.

—Jule, Jule!—šaukia ją pašnabždomis.
Kas čia? Priegalvis šlapias.
Raudi, velne! Ir kaip negėda!
Kur tai viduj krūtinės atsibudo žvėriš

kas kaukimas. Greitai apsižiojo Justinas 
priegalvio kampą, sukniubo didžiam liū
desy j. Praėjo!

Ir gimsta nauja, tartum geresnė išeitis: 
pamesti viską ir bėgti, bėgti ten, kur nėra 
kolchozų, ir vėl tverti ūkį. 0 kur jų nė
ra? Visur, jie visur.

—Tai mūsų proletarinė politika—per
veda kaimą ant socialistinio kelio,—sako 
Juozas. Jam gera sakyti kreivam velniui, 
kuomet pas jį vienos kelnės ir tos pačios 
suplyšę. Jeigu ne Juozas, o jis, Justinas, 
ir toki kaip jis būtų valdžioje. Bet argi 
tai galima?” Ir rodos neišlaikys galva, o 
truks nuo minčių.

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.
Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”
Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARČIENĖ, 

Savininke
Kampas L ir Sixth Streets

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas South Boston 4645-R

BRIGHTON, MASS.
A.L.D.L.D. 193-čios Kuopos 

Narių Domei I
Draugai ir Draugės, kviečiame' da- ! 

i lyvauti kuopos susirinkime penktadie- j 
nį, 19 d. birželio, paprastoj vietoj,; 
ant Lincoln St., 
Žinote, kad kuopa rengia pikniką 28

Turime pasidalinti 
yra pranešimų iš 

įvedimas 
lų. Yra 

“Aliejus,” iri
Ir

7:30 vai. vakare. į 
j birželio, ant buvusios Aleko ūkės, I 
l Norwood, Mass. :
pikniko darbus, 
Centro, naujo dienotvarkio 
ir dar kitokių svarbi, 
atėjus nauja knyga 
užsimokėję nariai galės gauti, 
dar viena svarbi mūsų užduotis, tai 
padauginimas kuopos narių skaičium, 

nepamirškite atsilankyti.
Sekr. A. Jordan.

(142-143)

pasi-

VASARINIS RESORTAS
LIETUVIŠKA VASARINĖ UŽEIGA

Penkias miliutas paėjus nuo Great Kill Beach,
randavoja rūmai ant dienos, savaitės ir ant ilgiau, jei 
to norite. Tinkama vieta praleidimui vakacijų.

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valgis.

Pakeleiviams pagaminame valgį ant pareikalavimo.

i Tat RŪMŲ KAINOS: vienam $1.00 i naktį;
Dviem vienam rūme$1.50 į naktį.

Ir vėl viskas 
dvasinė lygsvara, 
ne prieš komuną, bet... šeimyninės aplin
kybės nepavelija—sena motina neina. Rei
kia ją perauklėti: paruošti į kolchozą. Ir 
vėl su nenuilstamu pasiryžimu dirba savo kaušio pažino Julę, 
žemę Justinas. • j C ’..................

Bet kaž ko tai nepatogu susitikti su puolė prie jos. 
draugais? Nekartą mastė: didelė juoda dė-> 
mė suteršė jo sąžinę ir visi mato tą dėmę: 1 • f "| • • v j • 1 » •

nurimo ir vėl užstojo 
Žinoma jis, Justinas,!

Rudeniui atėjus 
grybautojų, kurios per dienas rykavo po 
mišką. Po lietingų 
grybų pridygo.

Justinas taipgi valkiojosi po mišką. Ne 
grybauti eidavo, ne! Išeidavo nuo savo1 
vienatvės. Iš komjaunimo išvarė, ir tar
tum kas tai nutrūko krūtinėj, tuščia pa
sidarė krūtinėj. Blogai ar gerai—visgi 
trys metai rišo jį su komjaunuolių kolek-i 
tyvu; O dabar justinas neteko to kolekty
vo. Išvietė, kaipo svetimą gaivalą" iš są-l 
jungos. Atgal nesugrįši. Vėlu. Po kom-! 
jaunuolių komunos bręsta savo vietos val
stiečių kolchozas. Ir tuomet vėl Justinui: 
—įkolchozą?!

Ir čia, toli nuo žmonių, kur nieks negir-' 
di jo slaptų minčių, priėjo Justinas prie 
niekšingos išvados. 4 |

—Parduosiu kiaulę, karvę ir... pirmu
tinis įstosiu kolchozan!

Besibastydamas po mišką, pripuolamai 
pamatė prieš save merginą, raudona 
bliuskele apsirengusią: pasilenkė ji gry
bą rauti. Iš plačių pečių ir stataus pa-

LOWELL, MASS.
Didžiausias Dviejų Dienų PIKNI
KAS! Rengia Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugystė šeštadienį ii' sekftia- 
dienį, birželio (June) 20 ir 21 dd.,

MRS. F. GOODMAN-MARIJONA KRAULAITIS
154 Dewey Ave., Great Kills, Staten Island, New York

naktų miške daug

Su triukšmu, laužydamas sausas

IMIM

PHILADELPHIA, PA. IR APIELINKĖ

Rengia Amerikos Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos šeštas Apskritis

Nedėlioję, Birželio-June 21 d., 1931
LAUREL SPRINGS, NEW JERSEY

_ Prasidės 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Vakare
ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI

Suklykė mergina, atsisuko.
Laikė ją Justinas už alkūnių, nudžiu-1 
s nelauktu susitikimu, žvelgė į jos dideŲir bado ją pirštais, kvatoja:

... —A-a, dėmė... Skylutė radai, 
prukti nori? A-a!

Ir rausta Justino veidai, ir glamžosi 
ir slepiasi jis nuo draugų ir... Julės.

Atėjo šienapjūtė.
• Įsitrąukė Justinas darban, nebuvo lai-! 
ko. galvoti apie komjaunimą, apie komuną, i, 
Ir tomis dienomis komjaunimo kuopele už- tu peraugs į tuožiškus ūkius 
davė Justinui paskutinį smūgį... ; mūsiškis tu...

fej Rengėsi Justinas važiuoti šieno pjauti, i 
^kuomet priėjo’ prie jo. Juozas. tiek pabėgėjo, paskui, išpalengvo sūpuo-

y—Jau senai kas tai tavęs nematyti, vai- dama, greitai nuėjo į miško tankumyną. 1 
kine! Slepiesi, ar ką? Ir susirinkimų ne- Ėjo ir skambiai dainuodama šaukė savo 

‘lankai. drauges.
h —Nieks nepraneša...—teisinasi Justi- Iš RUSŲ KALBOS VERTE 
nas. 1 “R. A.” ' F. Sodainis.

pas-
gęs nelauk tu susi t
les malonias akis.

—Jule, myli?
Ir staiga užgeso Julės akys.
—Leisk... ne mūsiškis tu...' svetimas... '

i Leisk!
—Jule, ir tu nametei? !
—Leisk, Justinai! Sakiau: toki kaip

>. Leisk, ne ’
4/7. k/ K J J. VXK7 K/ * • • į

Išsiveržė Jplė iš jo 1‘ankų, iškarto šiek

Kanados žinios našaus, jie to nemato ir negir- kelti ant pašto ženklelių po 
di, nes žino, kad patys darbi- 

! ninkai milionais karuose žūs- 
į ta, milionus dolerių pelno iš 
į to padaro kapitalistai ir milio- 

Toronto kareivių veteranų į nūs karo išlaidų patys darbi- 
. Ir dabar vėl

Lyros Choras

Karo Aukos
Toronto kareivių v < * * * KZ * k V V 4L KZ * V* *■£

ligoninėj šiandien randasi 5' ninkai padengia. 
ex-kareiviai be kojų ir rankųkapitalistai galvatrūkčiais ruo- 
10 tik be kojų; 16 suparaly
žiuotų ir galybė kitomis ligo
mis sergančių nuo pabaigos 
didžiojo karo ten kankinasi. 
Tai sakė vienas, ten buvęs, 
ligonis. Be to, kas metai ka
ro veteranams Kanados val
džia išmoka po $75,000,000.

Bet ar tas stebina Kanados 
militaristaristus? Nieko pa- nuo 1-mos d. liepos š. m. pa-

šiasi naujan karan.
Ir Vėl Nauja Našta 

Kanados Darbininkams
Kanados ponai šiais metais 

pasidarė arti 100,000,000 defi
cito, vėl uždeda įvairius mo
kesčius darbininkams. Nesenai 
Ottavoj, parlamente, nutarė

1 centą; vietoj 2 c. turėsime 
vartoti 3c. ženklelius. Ant 
maisto ir kitų būtinų reikme
nų irgi bus pakeltos kainos. 
Taipgi dirbantieji darbininkai 
bus žymiai aptaksuoti.

Jie sako, būk bedarbius 
“šelpdami” ant tiek sulindo į 
skylę. Bet visai ne tame da
lykas. Kada bedarbius “šel
pė”, tai “šelpė” ne iš valdžios 
iždo, bet darbininkai ir smul
kūs biznierėliai verstinai mo
kėjo valdžiai kontribuciją be
darbių šelpimui. Kalbamasis 
deficitas padarytas militarės 
technikos patobulinimui, ruo

Gerbiami Philadelphijos ir visos apielinkės lietuviai darbininkai-kės. Kviečiame ko skaitlingiausiai atsilankyti 
j šį pikniką, nes tai vienas iš didžiausių ir linksmiausiu piknikų. Bus daug svečių, kaip tai iš Baltimore, Easto- 
no, Readingo, Chesterio ir t. t. Taipgi Lyros Choras pa vadovybe J. Jurčiukonio palinksmins naujomis dainomis. 
J. Sutkaičio geriausia orkestrą pagrieš visokius šokius. Taipgi bus ir kitokių pamarginimų. Alaus, sodės, šalt- 
smetones ir skanių užkandžių bus pakankamai. Vieta graži ir gerai žinoma.—Kviečiame senus ir jaunus skait
lingai dalyvauti šiame piknike. - . : • , •

Apskričio Valdyba ir Rengimo Komisija.

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatvekarj ir važiuokite 
apie 45 minutes iki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, 

ten ir pikniką rasite. Iš Philadelphijos, nuo Filbert ir Broad Sts. kas 15 minučių eina BERLIN BUS ir daveža 
visai arti pikniko vietos. Pervažiavus trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipti ir eiti tiesiai vieną bloką iki 
tilto.

AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White Horse Pike keliu iki Union Avė.; paskui su
kit po dešinei į Laurel Ave. ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukit po dešinei ir ten pikniko vieta.
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Trečiadienis, Birž. 17, 1931

Kaip Darbininkai Išnaudojami Kavos 
Fasendoj Jutuly

vo uždirbęs 72 mitreisu, krau
tuvėje buvo išėmęs prekių už 
32 milreisų. Reiškia, Saldū
nas turėjo gauti 40 milreisų. 
Slinkiai susirgo, ir kuomet at
siskaitė padračikas, t i k^mž mo
kėjo 22milreiso, ir dar iš
skaitė už automobilį 2y2 mil
reiso, ką nuvežė sergantį į Ii-! 
goninę.

Lietuviai, nuo f ' J , _____
Stepukas ir nuo Joniškio Jo-j ant kūno, 
nas Linkevičius, abu dirbo po 

Jie visi kaip dielės čiulpia iš j 30 dienų ir atsiskaičius nieko 
darbininko tiek, kiek pastara- negavo, 
sis gali panešti. i Atsiskaitant su darbininkais

T_ _ . , . I fasendierius ir padračikas taiKavos įasenderius — dvari-į 
ninkas samdo darbininkus tik 
nuo dienų, 
nuo saulės 
4 milreisus 
gį ir butą, 
duoda. Kasdiena verdama ry-1 
žiai, 
su aliejum užtaisyti, lai visas uždarbis lieka fa-
kiu valgiu sena šiokią ir sven-lsen(lieriaus kišen6je 
tą dieną, vasara ir žiemą, 
prie tokių valgių žmogus j namie, bet važiuoja su! 
įpranta, tai kitas ir kojas uz-l - 
verčia. Duonos 
ma gauti ir 
krautuvėje, bet 

Butai bjaurūs-, 
kai. Naktį uodai 
miegoti. Lovą 
darbininkai iš apvalainių pa
galių, paskui ant tų pagalių 
užsimeta šiaudų, karklų, ir 
taip miega. Guolio kitokio ne
duodama.

Ši fasenda randasi nuo S. 
Paulo 600 kilom, ir ji yra S. 
Paulo estadoje (gubernijoj).

Šios fasendos savininkas— 
feudalas tiesioginiai neveda 
visus kavos apdirbimo darbus. 
Jis dalį kavos atiduoda pa- 
dračikams. Gi padračikai nuo 
savęs samdo darbininkus ir at
siskaito su darbininkais.

i
Va, net kalbėti polici- ’ kirstyta į tris karines apyš 

. gardas. Škirpa buvo išfor- 
brangesnės 3-4 mav^s vienii ir
Kadangi1 tuomet liko tiktai dvi—Loji 

pinigų1 šiaurės—Nemuno pusė ir li
pu sė. Pirmoji 

apygarda paskirstyta į tris 
7ūpint?si1,aj°nus: kiaulių, Raseinių 

nakti- ir Telšių—visi jie yra tie
sioginėj apsigynimo minis-- 

Klimatas karštas, naujai at- torio žinioj.
važiavusiai nuo saulės nusilu-l 
pa visa oda, kūnas suaiži, ne- , . .
gyja, baisus skaudėjimas jau- tymus pėstininkų pulkus, 

Nuo klimato kyla di- kurie paskirstyti į tris pės-

žino.” 
ja draudžia.

Prekės fasendos krautuvėj 
paprastai yra ’ 
kartus, kaip mieste, 
darbininkai dirbdami 
negauna ir skalbinius negalimoji__pieti.i
duoti skalbti, nes neturi kuo i 
už skalbimą užsimokėti, tai I 
patys yra priversti 
skalbimu ir skalbiasi 
mis ir vakarais.

Lietuvos armija turi sep-

čiamas.
Žemaitijos, džiausios šunvotės, skauduliai j tininkų 
^išviri To-Iov.l iz.-v.zx Kadangi jų niekas' - 

negydo, gi serganti darbinin
kai verčiami dirbti, tai kruvi
nuose, suskretusiuose marški
niuose ir po karštos saulė spin- 

. -—..... ........  .. ....... ..... . — dūliais kankinasi, dirba. Nuo
i daro, kad darbininkai nekel- klimato, blogo valgio darbi- 

. i tų protestų ,išvažiavę į miestus, ninkams sumažėja regėjimas,
turi įdirbti saulė Darbininkai verčiami jėga pa-j ir taip pusiau neregiu prisiei- 

ir prižada mokėti sjra§yti po tokia sąskaita, ko- na kiūtinėti, 
į dieną, duoda vai-;
Mėsos, duonos ne-Į

Viso yra 8 padračikai, bet 
tarp jų yra mažas skirtumas.

Kiekį divizijas.
vienam pulke taikos 
yra 66 karininkai, 5 
valdininkai, 22 viršy 
puskarininkai,-162 grandi
niai ir 1340 eilinių.

Pėstininkų batalione yra

karo

j kią paskiria fasendierius arba! Pieskų blusų irgi labai daug 
: padračikas darbininkui. Jei- yra, kurios nesigailėdamos de- 
!gu kuris po sąskaita pasirašyti į da kiaušinius į kojų panages

i, sukirmiję šebelbornai i1’j atSisak0, negauna nieko. Reiš-1 ir kulnis, 
aliejum užtaisyti. Tai to- v,-o i^u n™™

kartais gali- 
fasendieriaus 
ne visuomet, 
skylėti bara- 

neduoda
darosi patys

Permainius klimatą ir vietą, 
, ou.iuivwauo Fasen- darbininko sveikata grįžta at-

J dierius sąskaitą neduoda pasi- gal.
I Darbininkai nepakeldami 

darbininku į valsčiaus polici- jungo, meta vieną fasenda, bė- 
ją ir policijoj ši ceremonija 
atliekama.

Kada Jonui Saldūnui paki
šo pasirašyti po sąskaita, ku-1 timšaliai išbėgiojo, paliko vien 
rioje buvo ne 40 milreisų, bet Įtik negrai, mulatai ir čia gi- 
221/2 ir jis ėmė bedavoti, tai! mūsieji, kurie kitokio gyveni- 
policistas taip jam atsakė :įmo nėra matę. 
“Tylėk, juk tu nežinai kiek! 
tau priklauso, ponas geriau i

ga kiton, bet vieną ir tą patį 
randa, sutiiįka.

Iš Jutuly fasendų visi sve-

Pundas.
25-V-31 m. — Brazilija

V ....................... ..

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

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 

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

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

Maršalka J. Kjčeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.

VALDYBA 1931 METAM:

Pirmininkus-—K. Margis, 
1323 Muskegon Ave. 

Vice-Pi rmin inkas—A. Karcckas.
730 Nason 

Nutarimų Pastininkas—K. Rasikas,
R. R. 9. Box 

Turto Raštininkas—A. Garbanauskas, 
1108 Elizabeth 

Iždininkas—A. Daukšas,
1131 Walker 

Iždo Globėjai:
A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. ii 
Grušiūtė, 1307 Davis Ave.

Ig. Ružinskas, 1414 Turner Ave. ir 
Viikuvienė, 718 Richmond 

Trustisai:
T. Rasikas, A. I.ujus, F. 
Jasaitis, A. B. Shatkus.

A. Senkus, V. Valentą, M. 
Žcgunis, 516 

____  parandavotojas — A. 
1108 Elizabeth Avc.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką savam name, 
1057-G3 Hamilton Ave.

St.

117

Ave.

Ave.

• T.

'1 Puslapis Penkfes

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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

PHILADELPHIA,

antrašu:
STREET
PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

Padračikai samdo darbinio-; 
kus ir darbą išduoda akordi- 
niai. Už apkaupimą 50 kavos' 
medelių prižada mokėti BĮA! 
milreiso. Kad apkaupti 50 
kavos medelių per dieną, dar
bininkas turi gerai spausti ma
tikę. Reiškia akordiniams mo
kama tik 3V2 milreiso į dieną. 
Valgis ir kitos visos darbinin
ko sąlygos yra blogesnės pas 
padračiką, kaip pas savininką.

Fašistines Lietuvos Armija

1 • • 1 A/\ 1 • • urusiute, muv i10 karininku, 40 puskarmm- i Ligonių Lankytojai: 

ku ir 325 eiliniai.
Pėstininkų kuopoj—3 ka

rininkai, 13 puskarininkų irį RevA.joscikuZsiv.:
100 eilinių kareivių. . I

Kulkosvaidininkų kuopoj į 
—4 karininkai, 15 puskari- j m 
ninku, 55 eiliniai kareiviai,I 
12 kulkosvaidžių, iš kurių! 
šeši atsargoj.

Ryšiu kuopoj—2 karinin- d. l. k. Vytauto draugystės 
Maršalka L. |Įimša, 167 W. 20th St. 
Pirm. K. Maziliauskas, 593 Avė. A. 
Vice-pirm. V. Brunza, 42 Washing- 

, . i . ton Parkway.
tl'lS kari- j Protokolų sekr. P. Janiūnas, 128 W. 

j 49th Št.
i Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Avc. 

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

Avė. C.
i Iždo globėjai: V. Vaclavičius, 20 E.
i 22nd St., ir J. Laurinaitis, 348

st.

Žegunis,

o.

A.

Žiuris.
Eleventh 

Garbanauskas, i
St.

fJETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai

Yra didelis Pareikalavimas Automobiliu Mechanikų ir šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšies mo-

1 derniškoj jreingtoj Amato Mokykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iŠ- 

j skirstymas Įvairių* rūšių motorų; 
elektrines sistemos, batarijos, mag
netai, pradėto jai (.starteriai) ir elek
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

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

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. ryta iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK A UTO. SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y.

-i? BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

Mes nuolat užsiėmę vien su puse milionų gyventojų, j 
pamatiniais Lietuvos gyve-'—turi nuolatinę armija tai-i 
nimo klausimais, t. y. klesų kos metu maždaug iš 20,0001 
kovos klausimais. Tas tei- žmonių; karo gi metu ji ga-! 
singa, bet kartu reikia dau- u Pakelti savo armiją iki! 
giau domės kreipti ir į at- 250-270 tūkstančjų žmonių,; 
skirus Lietuvos gyvenimo kas duos šiai Lietuvos i 

Jeigu darbininkas per neuž- i klausimus, surišant juos su armijai ginklų ir apsirėdy-i 
sižiūrėjimą praleidžia nenu- — i

—kirstų žolių pluoštelį, tai pa4 
darčikas arba atgal darbinin- 

, ką grąžina, kad nukirstų, arba 
užrašo pabaudą.

Išmokėjimas ir sukimas 
darbininkų uždarbio yra 
k antis:

Lietuvis Juozapavičius 
padračiką išdirbo daugiau, 
kaip mėnesį, užkaupė 18 šim
tų kavos medelių. Krautuvė
je buvo išėmęs prekių 
milreisų, turėjo gauti 
dračiko 79 milreisų už užkau
ptą kavą, bet gavo vos 19 mil- 
reisu.

nuo
se-

pas

už 30 
iš pa-

Jonas Saldūnas apkaupė 
1186 kavos medelius, viso bu-

kai, 12 pukarininkų ir 50 
eiliniu kareiviu.

Žvalgyba turi 
ninkus, 8 puskarininkus ir 
30 eiliniu.

Be to pulke yra mokomoji 
komanda, kurioj 4 karinin
kai, 15 puskarininkų ir apie 
200 mokinamų kereivių, ir 

j ūkio kuopa iš 2 karininkų, 
i 6 puskarininkų, 32 eilinių, 
! 24 arklių ir 18 vežimų-gur- 
i guolių.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešą: 
ligas Įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

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

— šaltis. Jis ne tik sunkiausias; 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

|

„armiją iki |
(Bus daugiau)

BAYONNE, N. J.
Mirė F. Grigas 

Birželio 14 d. čia mirė
Velionis (buvo nariu !pįj st.

Draugija!
.. jos nariai dalyvauja velio-' 
nio laidojime.

Laidotuvės įvyksta šiandien, 
17 d. birželio. Kam tik gali
ma, dalyvaukite jose.

ReP-

Urban’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 
(Kampas Clermont Avenue) 

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

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

Vice-pinfiininkas M. Dulkiene
180 Concord St., Lowell, Mass.

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

j Fin. rašt. A. Rutkauskas
i 1 Vine Street
I Iždininkas, S. Paulenka
; 12 Chase St.

ip j Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
.J j Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha-

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 1 
19 Union St. Lowell, Mass.

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-1411

adresu, užrašykite:
klesų.kovos’klausimais. To- mo- ' įGrigas.
del čia paduodu keletą žinių Sulig Lietuvos konstituci-; Vytauto Draugijoj, 
apie Lietuvos armiją, ku- jos viršiausiu Lietuvos gin-111 ,os naiiai a yv 
rias reikalinga žinoti kiek- kluotų vadų vadu yra pre- 
vienam lietuviui _ korriunis- zidentas. Karo laiku mi
tui, darbininkui, ir vargin- nisterių kabinetas turi iš- 
gajam valstiečiui. 'statyti viršiausio ginkluotų

Mums ir Lietuvos armiją jėgij vado kandidatūrą, o 
reikalinga gerai žinoti, ypač prezidentas užtvirtina jį. 
dabar, kada prieš SSSR'Viršiausio ginkluotų jėgų 
rengias imperialistai, kada vado žinioj karo laiku 
artinas sprendžiamieji kapi- randas visos ginkluotos ša- 
talistinio pasaulio mūšiai su'lies jėgos; jam priklausė ir 
socialistiniu pasauliu. generalinis štabas. Dabar- 

Lietuva turėdama apie du tiniu laiku, nor ir yra vir- 
šiaušias vadas, bet jis at
lieka inspektoriaus funkci
jas; generalinis štabas jam 
nepriklauso; jis prižiūri, 
kaip eina armijos mokini
mas.

Taikos laiku prezidento 
įsakymus tiesiog pildo apsi
gynimo ministeris. Apsigy
nimo ministerio žinioj ran
dasi: 1) generalinis štabas 
su savo šešiais skyriais; 2) 
apsigynimo ministerija, tu
rinti artilerijos-, technikinio 
aprūpinimo, statybos, teis
mo ir veterinarijos skyrius. 
Prie ministerijos yra kari-: 
ninku grupė, ypatingų įga
liojimų karininkas^ juridinis 
konsultantas; karinis cen
zorius, karo teismo proku
roras ir armijos vyskupas. 
Be to,, čia yrą trys depart
mental: intendantūros, ūkio 
inspekcijos ir kontroles. Čia 
pat randas ir broniruotų. 
dalių artilerijos ir aviacijos 
valdybos ir pagaliau minis
terio raštinė.

Prie apsigynimo ministe
rijos yra, su patariamu bal
su, karinė taryba, į kurią 
įeina apsigynimo ministeris, 
viršiausias armijos vadas, 
generalinio štabo vadas, ka
rinių apigardų vadai ir, su
lig reikalo, kviečiami kari
niai specialistai. . .

Visa Lietuva buvo pas-

Draugiją Adresai, Kurias
Turi “Laisvę” už Organą

»

JI

. t Hm

....

Moderniškiausi (taisymai
BROOKLYN, N„„Y.

Tel., Stagg 2-5938

Montello, Mass.
ŠV. ROKO DRAUGIJA

VALDYBA 1931 METAM:
V. Geluscvičlus, 51 Glendale St. 
pagelb. M. Miškinis, 9 Burton St.

J. Stoškus, 20 Faxon St.
J. Stripžnis, 49 Sawtoll Avc. 
Petrauskas, 22 Merton St. 

. Baronas, 20 Faxon St.
F. Alusevičia, 

Mačiulaitis, 57

Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt.
Finansų rašt.
Iždininkas Ig.
Ligonių rašt. A.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18

St. ; S. Mačiulaitis, 57 Arthur 
Petravičia, 702 N. Montello St. ; 
I’. Krušas, 
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

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

141 Sawtell Avc.

1 CT. |
Intervale ,
St.: S. I

Maršalka

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

VALDYBA 1931 m.:
Pirm.

Pirm.

Nutarimų rast. P. Gyvis,

Turto rašt. J. Overaitis,

Iždininkas A. Vogčia,

J. Liubartas, 
4177 Ashland 

pagalbininkas. M. Bii-šcnas,
G388 Sparta

7148 Mae Kcnzic

4689 Brandon 
Vegcla,

7715 Dayton
KASOS GLOBĖJAI:

O. Gantarienč,

O. Zigmnntionč,

i Susirinkimai atsibus
Į dienį kiekvieno menesio, 

8 mėnesius: birželio liepos i 
Lietuvių svetainėj, 25 ir

12-12 Solvay

953/1 Rusšell St. 
l:as ketvirtų nedėl- 
, 10 vai. ryte, per 

ir rugpjūčio, 
ir Vcrnor Highway.

LIETUVOS SŪNŲ IR 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 susirinkimai atsibū- 

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

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

Pirm, pagelb. A. Matuscvičia, 1003— 
25t.h St., Moline, III.

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

Prot. sekr. J. Julius, 48th Si. & 5th [ 
Avc., Moline, III. ;

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

Iždo globojas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avė., Moline, Ill.

Maršalka J. Kairis, 2135—33rd St..: 
Moline, III.

pittsburgho IR APIELINKĖS
PRIEŠFAŠIST1NIS K-TAS. 1931: į

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite
Avc., Wilmerding, Pa.

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

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 3121
roy Avc., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

414

El- ;

St.,!

Avc.

Avc.

Avc.

Avc. I
I Pirm.

AVC. ' Pirm.
i 256 Ames St.

Nutarimų rašt.
Avc., 1 ‘*!l Sfwtello

’ | Turto rast.
12 Andover

Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 
153 Amos St.

Iždininkas M. Miškinis, 
9 ' Burton

Iždo globėjai,: P. Krušas, 111 Sawtelle Avc..
B. Zdanavičia, 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Huntington • St. 
Visi Montell. Mass.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211^ First Si
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI..
Nut. Sekr.

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

S.

V.

B.

Pinkevicius,

Paulauskas,

Barkauskas,

121
228

255

VIENYBES DRAUGYSTE, 
MONTELLO. Mass.

Vaidyba 1931 niėtnm:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St.
paeglb. A. Sauka,

J. Stripinis,
Avė.

Venslauskis, 
St.

K.

St.

J. Bale-

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO.

Valdyba:
Gelusevleius, 51 Glendah

MASS.

Pirm. V.
St.

Vice-Pirm.' M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų Rast. J. Stoškus, 20 Faxon 

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

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

Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ainrs 
St. Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą > 'rėdą 

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

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

panedėli kiekvieno mėnesio.

Street or AvenueNo
StateMiestas

Siųsdami pinigus su savo

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkite • 
man prisiųsti URBAN’S COLI) POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas____________________________ -__ _______________■*
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THE COLLECTED WORKS
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A NEW EDITION

AT
Everything

Issued

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

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually $18.80

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these hooks from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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Puslapis šeštas '

1$

Trečiadienis, Birž. 17, lt

VIETINES ŽINIOS
Šmugelinis Graikų Bankas 
Patraukė Teisman Komun
Laikraščio Redaktorius

New Yorko Traffic Teisme 
eina byla prieš redaktorius 
graikų komunistų laikraščio 
“Empros.” Jie buvo areštuo
ti, kad išspausdino straipsnį 
apie prastą stovį Banko of 
Athens ir apie jo šmugelius. 
Banko vedėjai kaltina, kad re
daktoriai norėję išjudinti žmo
nes atsiimti pinigus ir tuo 
būdu nubankrūtuot banką. 
Teisme Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo advokatas J. 
Buitenkant išrodė banko su- 
klypįmfc ir ,privertė jo pirmi
ninką ‘ bent ' tiek5 -prisipažint, 
kad “nežinau, kaip ištikro sto
vi banko finansai.“

Tas bankas’ yra šaka cent- 
ralinio banko, esančio Graiki
joj. Centralinis bankas mokė
jo didelius pelnus (dividen
dus), o iš newyqrkinio jo sky
riaus darbininkai-depozitoriai 
paskutiniais laikais negavo jo
kio nuošimčio. Daugumą pi
nigų bankas įvesdino į abejoti
nus bei prigavingus kompani
jų šėrus.

Teisia 14-ką Duonos 
Streiko Pikiety

Antradienį buvo teisman federacinius 
pašaukta 13 moterų ir vienas 
vyras, kurie buvo areštuoti už 
pikietavimą streike prieš duo
nos brangumą. Tas streikas 
eina prieš kepyklas ant 180th 
St., New Yorke, tarp Prospect 
ir Arthur Ave. Darbininkės 
moterys reikalauja nupigint 
duonos svarą nuo .10 bei 8 
centų iki 5c ir numušt kainas 
jvMriems kitiems kepyklų pro
duktams.

Komunistai, Moterų Darbi
ninkių Taryba ir Įnamių Tary
ba suęrgąnizavo didelį būrį 
darbininkų ateit į teismo rūmą 
ir demonstruot, jeigu 'teisėjas 
norės pasiųst kalėjiman mini
mus streiko pikietuotojus.

jaunąją Liuosuotoju
Konferencija Penktadienį

tą dalį visų savo raštinės tar
nautojų ir daugelį kitų darbi
ninkų, tarnavusių jo laikraš
čiui net po 20 ir 40 metų.

Darbo Unijų Vienybes Lyga 
organizuoja žinių rašytojų są
jungą kovai prieš tokius pasi
elgimus su laikraštiniais darbi- 

:■ ninkais.

svaigaluose, ypač jeigu 
žmones neprisitaiko prie 
kio idėjinio visuomeniško 
dėjimo.

tie 
ko- 
ju-

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

Am. Darbo Federacijos 
Indžionkšinas prieš 
Kairiąją Uniją

Iš BronxoT^iausio Tei- i ^veryky Darbininkai 
smo tapo išduotas indžionkši-j Dirba po 14-ką Valandų 
nas prieš kairiąją, komunistui  
vadovaujamą Maisto Darbi
ninkų Industrinę Uniją. Tą 
indžionkšiną išreikalavo Ame
rikos Darbo Federacijos va
dai išvien su samdytojais. Kai
riesiems uždrausta organizuot 
grosernių ir vaisių krautuvių Į 
tarnautojus į savo uniją ten, 
kur esanti Darbo Federacijos 
unija. Bet Darbo Federacija, 
kaip žinoma, savinasi visą 
New Yorką, kaįp savo darbuo
tės dirvą; ir kur tik susiorgani-; 
zuoja skyrius kairiosios Mais
to Darbininkų Unijos, tai Fe
deracija siunčia savo gengste- i 
rius išmušt tuos unijistus lau-l 
kan. Paskutiniais laikais “fe-! 
dereišiai” taip darė bent de-! 
šimtyje krautuvių.

Jie ten savo unijos visiškai 
neturėjo ir jiems nerūpėjo or-, 
ganizuot tuos darbininkus bei i 
tarnautojus. Bet kaip tik pa-į 
sirodė kairieji su savo organi-, 
zacija, tuojaus bosam talkon i M i j i v .... 
buvo atsiųsti Darbo Federaci-į Mokyklų KomiSlOWieriUS 
jos ginkluoti mušeikos, 
tada Federacijos agentai pa
skelbė, kad ta štai vieta pri
klauso mums.

Kairieji paprastai atmuša 
__________ i užpuolikus; beu,-—y e..............................  x--- . 
kur “federeišiai“ paima vir-1 paskutinius dešimts metų jis j 
šų, ten Federacijos vadukai j pasiplėšė bent $20,00() kyšių; 
pasikužda su bosais ir leidžia!^ kontraktorių, sąryšyj su 
išnaudoti darbininkus taip, i Įvairiais smulkesniais pataisy-J 
kaip kad visai nebūtų jokios; mais viešųjų nif’ ’1'1"
organizacijos.

A.L.D.L.D. 185 Kp. Nariams
ALDLD. 1.85 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks 18 d. birže
lio, 8 vai. vakare, svetainėje 
218 Van Slcklen avė., East 
New Yorke. Visi nariai atsi
lankykite. Kurie dar neužsi
mokėję už šiuos metus, ateikite 
ir užsimokėkite, nes jau knyga 
“Aliejus“ gatava. Kurie neuž
simokės, tai knygos negaus.

P.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Vienas darbininkas iš I. Mil
ler’s čcverykų kompanijos 
dirbtuvės Brooklyne rašo, kad 
jie yra priversti dirbt nuo 6 
vai. iš ryto iki 8 vai. vakare. 
Uždarbiai tokie maži, kad 
merginos tegauna tik po $12 
už 80 valandų darbo. Už ma
žiausią nepataikymą darbo 
bosai baudžia po 50 centų.

Šiomis dienomis pradėjo at-i kuopa, Progress.-Hali, ant Mit- 
vežt daugiau darbo iš Ilaver- chell Ave., Linden, N. J., įvyks 
hill, Mass. Tos pačios kom- 21 dieną birželio, 
panijos dirbtuve tenai, mat, no
rėjo išnaujo nukirsti darbo
mokesnį, bet darbininkai nesu- jai! 
tiko.

Šis darbininkas rašo, kad 
■ “mes nenorime skebauti prieš 
! mūsų brolius Haverhillyj, ir 
stengsimės susiorganizuoti į

1 kairiąją čeverykų darbininkų 
i uniją.”.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

Sekr. V. BMOMD

Telephone, Stagg Z-SS10

LORIMER RESTAURANT
Lietaviij Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAM! 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 £x)rimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

! Parengimą Mylėtojams MOLLYN’S
ALDLD. II Apskričio pikni

kas, kurį, rengia ALDLD. 165

Pradžia 1
Į vai.- dieną.

Draugai parengimų myleto- 
šis parengimas yra tai I 

'atspirtis, su.kuria galima būtų 
pakelt II Apskričio iždą. Kiek
vieno darbininko atsilankymas 
priduos drąsos Apskričio komi
tetui tęsti kaip organ izatyvį, 
taip ir apšvietos darbą. Nepa
mirškite, kad programos geru
mas
atsilankymą 
jeigu ir lytų 
stogu ir pilnai

Atvažiavę į 
Wood Ave. iki 
ir už vieno

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

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

612—10th Ave.,

Mes 
ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.
COLLEGE 

Cor. 44th St. 
NEW YORK, N. Y.

(124-151)

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi’ pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Mą-< 
rion St., kamp. JBroadway, Chaun
cey St. stotis,

T,k_ Teisiamas už Kyšius

užtikrintas. Lietus jūsų 
negali sulaikyti, 
Svetaine yra su 
apsaugota.
Lindeną, eikite 
senai City Hali,

bloko pirm CityDr. G. J. Ryan, New Yorko
švietimo komisijos preziden-/Hali sukite po dešinei, ir ten 

bet tas, yra kaltinamas, kad per rasite Mitchel Ave. svetainę.

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Komitetas.
(141—142)

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 

sale aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-2320

Aiskrymo Pardavinėjimas 
Vietoj “Bedarbių Obuoliu”

Didžiausia mizernoji miesto 
valdžios malonė bedarbiams 
žiemą tai buvo leidimas par
davinėti gatvėse obuolius. Da
bar, šiltiems orams atėjus, ai
skrymo kompanijos naudojasi 
bedarbiais didinti jų biznį. 
Landau Sales Kompanija, 146 

i West 23rd St., New Yorke, už
kabina žmogui ant kaklo pla- 

■ katą, kad “bedarbis,” ir duo
da gatvėse pardavinėti aiskry- 
mą. Iš to amato gi l^bai ge
rai, kad bedarbis užsidirba $1 
iki $1.50 per dieną, siūlyda
mas praeiviams aiskrymą per 
keliolika valandų. O kompa
nijai puikus pelnas.

Kitus Ragina Laikyti

Young Liberators (Jaunieji 
Liuosuotojai) turės savo kon
ferenciją birželio 19 d., penk
tadienį, Movement Hall, 226 
E. 43rd St., New Yorke. Jie 
yra organizacija negrų ir bal
tųjų jaunuolių darbininkų ir
ypač kovoja už negrų laisvę iri 
lygybę su baltaisiais. Pama-: Darbininkus, 0 Patys 
tinis šios konferencijos tikslas! « r i ■■ , 
yra išjudinti negrus ir baltuo-1 JUOS Laukan Įlieta 
sius jaunuolius darbininkus - --------
kovai už paliuosavimą devy-j Paul Bloch, leidėjas Brook- 
nių negrų vaikinukų, kurie (lyno “Standard Union“ dien- 

. Scottsbore visai nekaltai yra i raščio, nuolat per savo redak- 
pasmerkti mirtin. O jie yra. cinius straipsnius ragina sam- 
p as k irti nužudymui liepos; dytojus nekapot darbininkams 
(July) 10 d.- algų ir palaikyt visus darbi-(July) 10 d. •

Lietuviai jaunuoliai darbi- ninkus; tai tuom, sako, suma- 
ninkai, kaip organizuoti, taip žinsime krizį ir sugrąžinsime 
ir neorganizuoti yra šaukiami! gerovę. Bet pereitą šeštadie- 
dalyvauti toje konferencijoje.1 nį tas veidmainys pats palei- 
Pfadžia 7:30 vai. vakare. do 25 žinių rašytojus, ketvir-

lokyklų. O ką | SPORTAS 
jau kalbėt apie graftą su nau- ji A x 1
jai statomomis mokyklomis iri 
su stambiais senųjų mokyklų 
taisymais ?

Barzdaskučiai Laimėjo 
Streiką Jersey City

CARNERA SUMUŠĖ 
REDMONDĄ

Sloniškai didelis italas Pri
mo Camera pereito pirmadie
nio vakare pirmame raunde 
nugalėjo per “nakautą“ Airi-1 
jos boksininką čampioną Pat-', 
ricką Redmondą, Ebbets Fiel-1 
de, Brooklyne, kur buvo 20,- 
000 publikos. Camera svėrė

Barzdaskutyklų darbininkai 
per streiką Jersey City1 priver
tė samdytojus palikti senąsias ,271 svarą, o Redmondas 246 
algas ir sulig jų atnaujinti se-! sv. 
nąja sutarti. Savininkai nore-1______jo iiumušt darbininkams ai-!
gas, bet, kaip matome, bosam ■ Įl MIRTYS—LAIDOTUVĖS || 
nepavyko. Į 

■ įĮ^MIRTYS—LAIDOTUVĖS j

Reikalinga Darbininky 
“Laisvės” Piknikui
“Laisves” piknike reikės apie 

200 darbininkų ir darbininkių. 
Brooklyn© ir artimosios apie- 
linkes draugų prašome p&si-, 
tarnauti savo dienraščiui pa- 
dirbčjimu šiame parengime.

Kurie iš draugų sutinkate 
i dirbti, prašome tuojaus pra
nešti “L.” Administracijai.

Michael Putinas, 47 metų, 
881 Hart St., Brooklyne, mire 
birž. 13 d.; liko palaidotas 
birž. 16 d. šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

REAL ESTATE; Namai, Žemė
PARSIDUODA FARMA

Pikniko Komisija.

Gabumai ir Svaigalą 
Vartojimas

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų „ 
Mylėtojai!

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

Naujoku Cigary

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikStynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn, N. Y. j| 
Naujoj vietoj- 
studija daug 
gėriai’. įrengta, 
todėl ^veikslai 
padaroikuo- 
puikiausit..

• 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.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Tai
LIETUVIŲ • 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

TEL., STAGG 2-0783

Mesbe

KUNDROTO APTIEKA

22d

ZSOEZJOI>E

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5041

Petras Naujokas 
Savininkas

MOT, L.AUK.US, Fotografas
214 Bedford Ąve,, Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija Brooklyne. Ateikit Persitikrinti

J. LeVANDA
(Levandauskas)

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 pasta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

Miestelio Centre (Northfield Center)
Labai gera proga pasidaryti pini

gų ypatingai karpenderiui. Farma 
miestelyj. Žemo- čia brangi: 5 ak
rai žemės, prie naujo didelio kelio 
(State Highway) '450 pėdų frontas, 
1,000 pėdų ilgis. Iš 5 akrų išeina 75 
statyk stabas ir parduok. Galima pa- 
parsiduoda nuo $1,000 ir augščiau. 
Stubų statėjui čia yra daug darbo: 
statyt stubas ir parduot. Galima pa
daryti iki 75,000 dolerių. 7 rūmų 
stuba, su naujos mados įtaisymais, 

I 4- r ’ 4- r\«-» L <-» 4- aIa/iI'Vizi xirnfny

gas, etc., 5 kiti budinkai , 300 viš
tų, viena karvė ir visi įrankiai. Prie
žastis pardavimo—šeimyna nori va
žiuot Lietuvon ar Sovietų Sąjungom 
Kreipkitės ar rašykit žemiau padėtu 
adresu.

P. S. Geografinėj vietoj stovi 
taip: 8 mylios nuo Newarko, 5 m. 
nuo Orange,, 8 m. nuo Morristown, 
N. J.; 6 m. Caldwell, N. J.; 5 m. 
Millburn, N. J.; 12-14 Paterson ir 
Passaic, N. J., ir t. t.

GEORGE A. JAMISON 
(Janušonis)

Roosevelt Ave. (Northfield Center) 
LIVINGSTON, N. J.

(142-143)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
paro- i k.t. steam, heat, electric light, water• Į Kalėjimų tyrinėjimai 

j do, kad opiumą, kokainą ir 
j kitus narkotiškus svaigalus 
i daugiau naudoja gabesni 
augščiau išsilavinę žmones, 

Lgu vidutiniai nusikaltėliai, 
į! vartojusieji tų svaigalų, 
[l patekusieji į kalėjimą. 
Į! kiekvieno šimto narkotikų var- 
Įitotojų 30 būna augščiau, negu 
Į | vidutiniškų protinių gabumų, 
i j o iš tų, kurie narkotiškų svai- 
M galų. nevartojo, .tik 18 iš šim-Į 
hto būna virš vidutinių gabu- 
Į mų, kaip parodo kalėjimų re- 
Į kordai. Yra suprantama, kad ; 
Į pats jau protinis gabumas ir Į 
jį nervų jautrumas, matant da- 
Į | bartinės tvarkos blogumus, 
į verčia jieškot susiraminimo

4*5-tas METINIS. , 45-tas METINIS

PARDAVIMAI

bei 
ne- 
ne- 
bet

Iš

PARSIDUODA kendžių storas. Biz
nis įdirbtas ir gera proga pirkti. 

Prie storo yra 2 kambariai. Kreip
kitės po No. 380 So. 1st St., Brook
lyn, N. Y. (142-144)

Gerbiami Brooklyn© ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės! Kvie
čiame visus atsilankyti į mūsų puikiausi pikniką, kur bus proga 
su pažįstamais sueiti ir prie puikios muzikos smagiai pašokti.

Muzikantai, po vadovyste Prof. P. Retikevičiaus, kurie sudaro 
du benu, grieš be perstojimo vėliausius lietuviškus ir amerikoniš
kus, šokius. Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

iW»li

ŠV. JURGIO DR-STES PIKNIKAS
f ” < I I - 1 ‘ ' • ' ■

j/( Siibatoje, Birželio (June) 20 d., 1931
J r I i DEXTER PARKE V

Jamaica Ave. ir 75th St., Brooklyn, N. Y.
-•Ii

Pradžia 2-rą vai. po pietų

Du rdd

TREČIA DIDELĖ SAVAITĖ
‘Matykite šią stebinančią pergalę Sovietų Rusijos!

Amkino Perstato 5 YEAR PLAN
(Penkių Metų Planas)

Matykite tą pi^mą autentišką peržvalgą naujausio 
pasaulio.- civilizacijos j į

CENTRAL THEATRE, 47th Street & Broadway 
yma! i’dieną: '2:45^—8:45 ' Prieinamos Kainos

• A Jk A. •
Paminėjimui Internacionales Solidariškumo Dienos 

ir Pirmas Rodymas Darbininkų Kariavimo Judžio 
“FROM THE VOLGA TO GASTONIA” 

(Padaryta Sovietų Sąjungoj)
Nedėlioję, 21 dieną Birželio (June), 1931

PLEASANT BAY PARKE
RENGIA W. L R.

Pelnas skiriamas Vaikų Kempei ir Mainierių Pagelbai. 
Tėmykite sekančius skelbimus,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.........................................  60c., per paštą 65c.

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.

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

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
Bedford Avenge Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




