
KRISLAI
Rengiasi Skristi Per 

Didjurius.
Blogai ir Del “Russky

Golos.”
Lenkų Gelžkeliai.
ALDLD. Reikalai.
Suokalbininkai.

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Birželio (June) 18, 1931 Pavienio Numerio Kaina 4c

. i

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

No. 143 Telephone, S*.a'gg 2-3878 Metai XXI, Dienraščio XIII

Tik laukia geresnio oro, sep
tyni orlaiviai rengiasi skristi 
per Atlantiką ir Ramųjį Van
denyną.Hęrdon ir Pangbor, 
taipgi Post ir Gatty, dyiem or
laiviais rengiasi padaryti kelio
nę iš New Yorko aplinkui pa
saulį. Abi poros orlaivininkų 
pasirinko kelią per Maskvą.

Kiti rengiasi skristi į Pary
žių, Budapeštą, Kopenhagą ir 
Tokyo, o C. Lindberghas ren
giasi skristi iš New Yorko, per 
Greenlandiją, Novają Zemlią, 
Sibirą į Peipingą, Chiniją. Jo 
pasirinktas kelias eina per 
šiaurinius kraštus ir vandenis.

a

35,000 MAINIERIŲ KOVOS LAUKEe

LAISVES” PIKNIKE BUS TAS. KO NĖ
RA BUVĘ VISOJE MŪSŲ PIKNIKU 

RENGIMO ISTORIJOJE

Pereito sekmadienio laidoje 
ir “Russky Golos’’ leidėjai pra
neša savo skaitytojams, kad, 
esant tokiam baisiam ekonomi
niam kriziui, jie yra priversti 
mažinti savo laikraštį. Sek
madienio laida išėjo jau žymiai 
sumažinta. “R. G.” skelbiasi 
neva nepartiniu, simpatizuo
jančiu Sovietams, ir, supranta
ma, talpina net tokius pagarsi
nimus, kokius negali dėti mūsų 
laikraščiai. O vistik “R. G.” 
negali verstis.

daugiau- 
vokiečių

Lenkijoje gelžkeliai 
šiai pasilikę caro ir 
bei austrų valdžių išbudavoti. 
Lenkijos valdžia juos kontro
liuoja. Sakosi, kad karo metu 
buvę sunaikinta 380 dideli til
tai ir 2,019 mažų. Iki šiol at- 
budavota 249 dideli ir 1,488 
maži tiltai. Kelio ilgis siekia 
10,420 mylių. Viešpatauja ca
riška sistema, padalinimas į 
tris klases pasažierių.

ALDLD. kuopos, kurios dar 
buvo nemokėję, pradeda pasi- 
mokėti. Drg. J. Vitkunas iš 
Nanticoke, Pa., nuo 135 kp. 
prisiuntė ne tiktai už 18 senų 
narių, bet 
ją narį. 
Chicagos, 
LD. 187 
Pranaitis
praneša, kad jie pilnai pasimo
kęs ir nenupuls nariais, paly
ginant su pereitais metais. Tai 
geras atsiliepimas draugų.

dar ir už vieną nau- 
Drg. Jasevičius 
III. 
kp.
iš Camden,

iš
prisiuntė ALD-
duokles. Drg.

Jis visas užpildytas 
prieš Ko
jos veikė-

pasek ėj ų

Metinio “Laisvės” pikni
ko komisija daro sekamą 
svarbų pranešimą visiems 
dienraščio draugams ' ir 
prieteliams ir visiems lietu
viams darbininkams: Mums 
pavyko padaryti sutartį de
lei rodymo “Laisvės” pik
nike krutamųjų paveikslų 
“Nuo Gastonijos iki Vol
gos.” Tai milžiniškas vaiz
das klasių kovos mūšių vi
sam kapitalistiniam pasau
lyj. Šiame paveiksle pik
niko dalyviai savo akimis 
matys darbininkų streikus 
ir kovas įvairiose šalyse, 
milžiniškas darbininkų de
monstracijas ir parodas.

Tai dar ne viskas. Mes 
susitarėme su proletari
niais artistais, kad jie su
darytų trumpą veikalą ir 
atvaizdintų “Laisvės” pikni
ke garsiąją Scottsboro by
lą, kurioj 8 juodveidžiai jau- kite pikniko tikietų ir pla- 

“žanga tiktai 50 
ėpamirškite, f kad 

piknikas įvyks liepos 4 d., 
Ulmer Parke, Brooklyne.
Parkas, kaip jaw buvo ra
šyta, žymiai padidintas, to
dėl publika sutilps. '

mėjų, šitie du chorai atpiš- 
kės busais į mūsų metinį 
pikniką. O reikia neužmirš
ti, kad mūsų pikniko pro
gramos išpildyme dalyvaus 
visi darbininkų chorai 
Brooklyno apielinkės.

Vadinasi, pikniko rengė
jai dėjo visas pastangas, 
kad programa butų žingei
di, pamokinanti ir plati. 
Mes dėjome visas pastan
gas, kad šitas piknikas, ku
ris taip pat yra paminėji
mas musu revoliucinio dien
raščio 20 metų gyvavimo 
sukaktuvių, butų tikrai is
torinis piknikas. Tame mes 
savo tikslą atsiekėme. Da
bar jūs, draugės ir drau
gai, atlikite savo pareigą: 
garsinkite pikniką, agituo
kite visus, kad dalyvautų 
šitoj iškilmėj. Tuojaus gau-

Chiang Kai-sheko Budeliai 
Nužudė 12 Komunisty ,,

HANKOI^.—Birželio 15 
d. čionai valdžia nužudė 12 
komunistų. Sakoma, jog jų 
tarpe buvę visa eilė Chini- 
jos Komunistų Partijos va
dų. Nužudyt juos buvo 
įsakyta paties Chiang 
sheko iš Nankingo.

f.
Ir taip budeliai laka 

su draugų kraują. O
nok Chinijoj komunistinis 
judėjimas maršuoja pir
myn.

Vienatinė Vokietijos
Darbininkam Išeitis

Kai-

mu- 
vie-

MASKVA.— Sovietų Są
jungos spauda plačiai rašo 
apie įvykius Vokietijoj. Ko
munistų laikraščiai nurodo, 
kad Vokietijoj bręsta revo
liucinė situacija. Darbinin
kai darosi kovingesni. Tik 
Vokietijos Komunistų Par
tija rodo jiems teisingą ke
lią. Proletarinė diktatūra 
yra vienatinė Vokietijos 
proletariato išeitis iš po to) 
jungo, kurį ant jų uždėjo 
buržujai ir socialdemokra
tai.

Audros su Perkūnu ir Ledais Muša Žmones, 
Degina Namus ir Begailestingai Naikina 

Pasėlius Lietuvoje Šiemet

nuoliai tapo nuteisti mirtin. tinkite. Į 
Pagalinus tupėsime net du centų. N t
choru iš Naujosios Angli
jos, būtent Norwood ir 
Worcesterio. 'Su skaitlingu 
būriu Naujosios Anglijos 
“Laisvės” skaitytojų ir rė-

Grūmoja Algų Kapojimu
Geležinkeliečiams

Boikotuos Du Miestu

KRUVINAS INDŽIONKŠINAS NERASTOS 
KELIO KOVINGIEMS MAINIERIAMS;

KOVOS FRONTAS VISTIEK AUGA •!
7,000 Mainierių, Motery ir Vaiky Dalyvavo Maršavime į j 

Pavieto Sostinę, Kad Reikalauti Streikieriams ir Bedar
biams Pašelpos; Šiandien Kovos Lauke Randasi 35,000 
Mainieriy

Amerikos geležinkelių 
kompanijos sako, kad jos 
rengiasi savo darbininkams 
nukapoti algas, jeigu val
džia neleis pakelti kainų 
ant pergabenimo tavorų. 
Tas palies 1,200,000 darbi
ninkų. O užsimojimas ant 
algų gali iššaukti visuotiną 
geležinkeliečių streiką. .

PRIDGEPORT, Ohio. — 
Nacionalės ‘Mainierių Uni
jos distrikto konferencija 
nutarė paskelbti 
miestams Bellaire 
Clairsville Tiž tai, 
miestų, valdžios 
mainieriams laikyti

Kauno spaild~ 

vai. siautė aiidra 
krituliais.
svėrė 10-15 gramų.
išmušė pasėlius. Nuostolių 
padaryta, spėjama, apie 
100,000 litų. į..’..

“Gegužės 30 d. .Šilalės v. 
B h vainių kaime nuo perkū
no trenkimo sudegė tvartas 
ir daržinė. Nuostolių pa
darytas 1140 litų.'.

“Gegužės 31 Butrimonių 
vai. Plespanykų km. griau
stinis užmušė bute Buinic- 
ką Kostą, 25 metų amž. ir 
sudegino gyvenamąjį, namą 
ir tvartą. Trobesiuose su
degė užmuštojo lavonas, 
kiaulė ir maisto produktai. 
Nuostolių padaryta 8,000. li
tu. \

“Gegužės 31 d. Gaurės 
vals., Stirbaičių kaime nuo

“Birželio 1 d. Marijampo-Cauno spauda rašo: | Birželio 1 d. Marijampo
Gegužės 30 d. Gudžiūnų lės apskr., Igliškėlių valse., 

su ledo Paužiškių ir Margavos kai
muose siautė baisi audra su 
ledais ir perkūnija, 
dvidešimtį minučių 
gus maišėsi su žeme, 
dai, sulig kurapkos kiauši
nio dydžio, .sumaišė žiem
kenčius ir vasarojų su že
me. Viesulas sugriovė apie 
dešimtį, triobėsių. Nuosto
liai dar neapskaičįuoti.

“Kaip girdėt, kitose Lie
tuvos vietose (apie Jurbar
ką, Raseinius ir k.) taip nat 
buvo labai didelė audra.”

Didesni ledai
Ledai

“dan-
” Le-

boikotą 
ir St. 
kad tų 
neleido 
konfe- • perkūno įtrenkimo sudegė 

renciją ir uždraudė masi- klėtis 300 litų vertės, 
nius susirinkimus. Išleisti 
lapeliai šaukia mainierius 
dėtis prie boikoto—nieko 

! nepirkti tuose miestuose.

A.P.LA. Seimas
Užsibaigė Sėkmingai

PITTSBURGH, Pa.—Re
akcionierius teisėjas H. H. 
Rowand birželio 16 d. išda
vė Consolidated Coal kom
panijai laikiną indžionkši- 
ną prieš Nacionalę Mainie
rių Uniją ir josios viršinin
kus ir visus streikierius. 
Uždraudžiama mainieriams 
pikietuoti, atkalbinėti mai- 
nierius nuo darbo, neleisti 
skebus dirbti, susirinkti 
grupėmis, net nevalia ir 
juoktis iš skebų ir bosų! 
Bosai mano, kad pagelba 
šito bjauraus, reakcioniško 
indžionkšino sulaužys strei
ką. Bet jie apsirinka. Mai- 
nieriai tęs kovą ir indžionk- 
šiną- sutremps po kojų.
Mainierių Masė Maršavo 

Reikalaut Pašalpos
Daugiau kaip septyni 

tūkstančiai mainierių,’ jų- 
moterų ir vaikų numaršavo 
į Washington, .Pa., pavieto 
sostinę ir reikalavo val
džios,. kad streikieriams ir 
bedarbiams tuojaus duotų 
pašalpą. Visoj klasių ko
vos istorijoj tokio atsitiki
mo nėra buvę. Ta milžiniš
ka masė darbininkų su sa-

vo šeimynomis maršavo ke
lias mylias ir apgulė visų 
miestą. Pavieto viršinin
kai buvo priversti priimti 
mainierių komisiją ir iš
klausyti jų reikalavimus.

Daugiau Mainierių Stoja j 
į Kovą

Birželio 13 d. dar 1,300 
mainierių Ohio ir W. V ir* j 
ginia valstijose išėjo į strei-' 
ką. Dabar kovos lauke jau 
randasi 35,000 mainierių. 
Nauji mainierių būriai • 
skelbia kara alkio sistemai. 
Plėtimosi streiko negali 
sulaikyti nei policijos ir ka- , 
zokų teroras, nei indžionk- 
šinai. LlL

Rašytojai Eina Mainieriam 
Pagelbon

Po vadovybe garsaus Ą- i 
merikos rašytojo Dreiserio,^ į 
eilė rašytojų pasiuntė tele-: . 
gramą streikierių komite- 
tui. Jie sako, kad jie pasi-’, 
rengę padėti mainieriams^. 1 
atvirai ištirti ir paskelbti/ 
tą terorą, kuris vedamas- 
valdžios ir anglies baromį 
prieš streikierius.

Suokalbininkai su Butkum 
priešakyje išleido savo kontr
revoliucinį šlamštelį. Jame nė
ra nei vieno žodžio prieš išnau
dotojus ir social-buržujus bei 
fašistus.
šmeižtais ir purvais 
munistų Partiją ir 

. jus.
Jis gavo keletą

Jais yra Vilkelis, Wilkes-Bar- 
rės apielinkėje, Mikas, Detroi
te, na, ir Kazakevičius, Brook- 
lyne. Tie žmonės platina tą 
šlamštelį ir vadina “istoriniu 
dokumentu.” žinoma, istori
nis išsivystymas renegatų iš 
darbininkų tarpo ir ardymas’ to 
judėjimo ,kurį taip sunkiai su- 
budavojome per daugelį metų.

Visi sąmoningi, darbininkai 
privalo atremti tą nelemtą puo
limą ant mūsų judėjimo, ir, 
pirmoje vietoje, kovoti už iš
gelbėjimą, tų darbininkų,, ku
riuos Butkui pavyko 
ti.

Kaunas.— Paskelbta, kad 
kariuomenės teismas prida
vė kaltinimus Voldemarui 
ir jo pasekėjams, viso ! 
žmonėms. Kaltinami suo
kalbyje nuversti Smetonos 
'valdžią. :• •

111'1 į •

Kaunas. —Birželio 2 die-

“Gegužės 31 d. Eržvilko 
vals., Jerubiškių km. į gy
venamąjį namą trenkė per
kūnas; pataikė per kaminą 
į trobos vidų ir mirtinai 
Užmušė ten . gyvenančią 
Norkaitiene Oną. Tuo pa-

suklaidin-

“Laisvės” metinis 
*> yra rengiamas 4 d.

mer Parke. Visi
darbininkai net tolimų kolonijų 
rengiasi dalyvauti. O Butkaus 
kompanija rengia tą pat dieną 
pikniką pas Seną Vincą ant 
farmos ir organizuoja busą iš 
Brooklyno. Ar tai nėra grio
vikų darbas? Argi tai ne tik
sliai tas daroma? Argi gali 
nepasmerkti klasiniai darbinin- 

• kai. juos už tokį elgėsį? “Vie
nybė” rengia pikniką tą pačią 
dieną, kad pakenkti mums. 
Butkaus kompanija daro tą pa- 
tj!

piknikas 
liepos Ul- 
sąmoningi

Bedarbiai Illinojaus Valstijos Sostinėj Pareiškė, 
Kad Jie Nebadaus, Bet Kovos Prieš Šitą

Alkio ir Skurdo Sistemą • . I
Draugas Mizara prisiun

tė sekamą telegramą apie 
eigą Augščiaušios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoje sei
mą:

“Seimas užsibaigė antra
dienį geroje, draugiškoje 
dvasioje. Priimta rezoliuci
ją už vienybę pašalpos or
ganizacijų. Užgyrė vien-

SPRINGFIELD, Ill.—Bir- nųjų eisenos vadas.
želio 16 d. supurtė visą mie- Ponai legislatures . nariai 
stą pribuvus alkanų bedar- turėjo klausyti. Galerijos u.-.. ----- mino-

Ponai legislatures. nariai

23 ną siautė didelė audra Lie-, kartu buvo užsidegę
n f.r(^0s ,sfOgas// bet ugnis bafeiaį referendumu išrink- 

skubiai buvo likviduo.ta. ( tus ĄPLĄ. viršininkus. Ne- 
•’ “Birželio 1: d, važiuojant 
kėliu; 1 Liūbavas7B:artinįnl$ai 
nėrkūna.s1 užmušė: JRlęčkaitį 
Juoką; 55 metų amžiaus [ir 
du' jo arkliu, vertes 500, li-

tuvoje. ‘ Perkūhas trenkė' į 
ugniagesių rūmus1 kaunė■*' ir 
nuvertė bokštą'. ?;■ f;

‘ . • ' lį - j i

trobos stogas/, bet

Į DETROITO LIETUVIUS DARBININKUS
” " ' !‘į - 1 • ! i f 1 : ! U,

Rytoj, birželio”1#'d., Detroito Komitetas Delei Gyni-}
mo Ateivių Darbininkų rengia demonstraciją prieš ne
senai priimtą reakcinį įstatymą. . šitas įstatymas at
kreiptas prieš ateivius. Reikalaujakna: ateivių fnępilįęčių 
registracijos. Įsakoma darbdayiapis vyti iš darbo bei 
persekioti dirbtuvėse tuos, kurie nėtures registracijos 
kortos. Sakoma ,kad visi ateiviai, kurie nepajėgs įrody
ti savo įvažiavimo Amerikon legališkumo, turi tuojaus rinių pasėlių, 
but išdeportuoti iš Amerikos.

Tai ištikrųjų žiaurus užpuolimas ant ateivių. Reikia 
kovot ir sudaužyt šitas reakcinis įstatymas. O jį sudau
žys tiktai masiniai protestai, masinės darbininkų pajė
gos. . .J

Todėl visi ir visos dalyvaukite demonstracijoje, kuri 
įvyks Cirkus Parke 5:30 yal. po pietų. Tegul nebūna nė 
vieno, kuris neprisidėtų prie tos kovos. Tegul visi vyrai, 
moterys ir vaikai dalyvauja šiame proteste. Parodykite' 
savo klasinį solidarumą ir karingųma. Parodykite val
dančiajai klasei, kad ji negales trempti aht mūšų paprs- 
čiausių gyvenimo teisių.

•! 1 “Birželio 1 d. Rudaminos 
valsčiuje iškrito' ledai ir iš
mušė Trumpagalių, Kybar
tų, Vasiliškių ir Bilėnų kai
mų gyventojų apie 30 hak. 
žiemkenčių ir 40 hak. vasa-

pasirodė opozicijos jokiais 
svarbiais klausimais. Virš 
$50.paaukota mainierių 
^tbeĮkųi. ; J JJa’ikytaš^ susirirj- 
kimas funkcionierių ir iš
dirbta planai dėlei tolimes
nio, smarkesnio veikimo.”

bių eisena iš visos 
jaus valstijos. Atmaršavo 
net 300 bedarbių ■ atstovų. 
Penki buvo išrinkti ir pa
siųsti priduoti valstijos le- 
gislatūrai bedarbių reika
lavimus. Komisijos, vardu 
kalbėjo- • ■ d. Frankfeldas, 
Darbo Unijų .Vienybės I^y- 
gosjorganizatbrjųs ir alka-

buvo užsikimšę darbinin
kais, kurie susirinko pasi
klausyti bedarbių balso. 
Drg. Frankfeld išdėstė bai
sią padėtį, kurioj atsidūrė 
maįųieriai, su savo, šeimy
nomis. Varde bedarbių jis 
pareiškė: ’ “Mes nebadausi
me! Mes kovosime!” 'L

tNuvirto nuo Kojy 3. Bankai va Griebiasi Kriintaaiio ‘ v ‘ • SindiknIitiyia IsfnrvmnSindikalizmo Įstatymo

A.L.D.LD. II Apskričio 
Konferencijos Delegatam

ROCKFORD,, Ill,— Šio- | ST. CLAIRSVILLE, O.— 
mis dienomis uždarė duris Čionai yra suareštuotas it* 

įkalintas Lėo Thompsori, 
Nacionalės Mainierių Uni
jos organizatorius. Kaltina
mas sulaužyme Ohio valsti
jos kriminalio sindikalizmo 
įstatymo. Gręsia 10 metų 
kalėjimas.

trys didžiuliai bankai. 
Daug nunešė darbininkų 
pinigų, kurie turėjo po ke
lius dolerius susitaupę ir 
pasidėjo į. tuos bankus.

Draugai ir draugės! Ku
rie važiuosite į II Apskričio 
konferenciją, kuri įvyks 
sekmadienį, 21 birželio, Lin
den, N? J., susirinkite 7:30 
vai. ryte į Pennsylvanijos 
stot},; ant 32-ros gatvės, 
New Yor,ke. Įsitėmykite, 
.kad tai dienos šviesės tau
pymo laiku. : 
py p įšeįs jau po 10 vai.

■ <

;“Birželio 1 d. Marijampo
lės ap. siautė audra su le
dais ir palietė Gudelių v. 
Daukščių km.: dalį, Igliškių 
vals.—Šlaventų, 'Pauziškių, 
Pamergių, Marozavos, San
takom ir. Natpajėsių • kai
mus. Audros metu nu
griauta 7 trobesiai, o žiem
kenčių javų sunaikino - apię 
50—60 haktarų.■

.Bružų kairųas, Lietuva.— 
Gegužes 29 d. Efrosania 
Šaltytė, 18 metų amžiaus,

Kitas trauki! gelbėdama šventosios upėj 
a > ■ J skęstantį kūdikį,1 pati. pri- 
Valdybajgėrė/ Kūdikis'išgelbėtas.

Paryžius. — Pranešama, 
kad derybos tarpe Sovietų 
delegacijos ir Francijos ei
na sekniingai. Laukiama 
greitoj ateityj sutarties.

$
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■< KOVON PRIEŠ VERGIJOS ĮSTATYMUS!
Michigano valstijoj išleistas prieš ateivius įstatymas yra mo

deliu, arba pavyzdys ir kitoms valstijoms ir visos šalies 
kongresui išleisti panašius registravimo ir deportavimo įstaty
mus, prieš sveturgimius darbininkus, gyvenančius Amerikoje.

Šipo nauju įstatymu Michigano automobiliu; fabrikantai ir 
valstijos buržuazija abelnai uždraudžia “samdyt bile kokiam 
darbui žmones, kurie valstijoje nelegaliai (neteisėtai) gyvena;” 
taipii pat Vuždraudžia toje valstijoje gyventi žmonėms, kurie 
nėra tinliArpi likti’teisėtais šios valstijos .gyventojais.”
„Oivisi Ateiviąi darbininkai, kurie tik neužsiręgistruos, sulig 

šio! jstatymo, bus laikomi nelegaliais, drba neteisėtais Michiga
no. ^valstijos gyventojais. Kas tiktai įkels koją į Michiganą, kas 
tik nors dienai kitai norės staptelėti toje valstijoje, iš kiekvie
no bus reikalaujama užsiregistruoti, arba kad ne, tai jis bus 
areštuojamas.

Norintieji Michigane gyvent, ateiviai darbininkai turės pri
statyti dokumentus iš Jungtinių Valstijų Ateivybės Biuro, kad 
jie yra teisėtai šion šalin įvažiavę. Bet to dar nebus gana su
tinkantiems užsiregistruoti. Šio įstatymo skyrius 11-tas sako, 
kad valstijos viešosios apsaugos “komisionierius, sulig savo 
nuožiūros, reikalaus fotografijų, pirštų antspaudų bei kitokių 
įrodymų.” Ir savaime aišku, jog bus reikalaujama įrodyti, kad 
darbininkas yra ištikimas kapitalistų klasei, kad jis nėra ko- 
munįstas nei raudonasis streikų kurstytojas, nei kovotojas prieš 
uždarbių kapojimus.

Tas įstatymas daro valdišką šnipą iš kiekvieno darbininkų 
safridytojo, iš kiekvieno boso, nes jis reikalauja:

j ; “Darbdaviai, kada tik pas juos jieškos darbo bile kokis 
; sveturgimis, kuris neturės teisėto apsigyvenimo paliudiji- 
” mo (užsiregistravimo popierių), visi tokie darbdaviai turi 
J’ tuojaus apie tai pranešti viešosios apsaugos komisionie-

riui.”
Visiepis valstijos valdininkams yra įsakoma areštuoti kiek

vieną rteužsiregistravusį nepilietį ateivį. Neužsiregistravusieji 
bųš baudžiami $50 iki $100 ir turės dar užsimokėti bylos lėšas, 
arba bus siunčiami kalėjiman iki 90 dienų; arba sykiu bus taip 
baudžiami pinigiškai ir kalėjimu; o atlikę bausmę, turės tuo- 
jaixs būt atiduodami į rankąs Jungtinių Valstijų Ateivybės Biu
rą, delei deportavimo iš Amerikos,—kaip kad skelbia 14-tas įs
tatymo . skyrius.

Tai yta įstatymas pavergimui ne tik nepiliečių sveturgimių, 
bet ir tikrųjų amerikonų. !43tio remiantis, policija galės visu 
pl$tu daryti kratas, nesitikėtus užpuolimus bei areštus ir trauk
ti fotografijas ir pirštų antspaudus .visų darbininkų, kuriuos tik 
užklups. Policijai nebus skirtumo, ar tu esi ateivis nepilietis ar 
čiągimis bei pilietis. Kadangi niekam nėra į kaktą įmušta jo 
pilietybe bei gimimas Jungtinėse Valstijose, tai policija galės 
imti visus, traukti j^ pirštų antspaudus ir kitaip juos rekor- 
dubtis ir dokumentuoti; o jūs paskui galite sau teisintis ir įro- 
diriėti, kad esate čiagimiai bei piliečiai. Policija bus jau suda
rius darbdaviams reikalingus dokumentus apie jus, kaip apie iš
tikimus bei neištikimus buržuazijai darbininkus; bosai jau bus 
ga’vę įrodymų, ar jus reikia įtraukti į juoduosius sąrašus (black- 
hstą), taip kad negalėtumėte gauti darbo ne tik šioje valstijoje, 
bet iK niekur kitur.

Be reikalo, todėl, raminasi tūli amerikonai bęi ateiviai, tapu- 
sieji šios šalies piliečiais, būk tas įstatymas “jų nepaliečia;’’ 
būk jisai taikomas yra tiktai prieš “slapukus’’ ateivius. Nes 
tikrumoje jis tiesioginiai ir aštriausiai paliečia visus valstijos 
darbininkus, ypač tuom, kad stengiasi suveržti darbo žmonėms 
rajikas ir kojas, kad negalėtų prieš uždarbių kapojimus, už be
darbių apdraudą lėšomis kapitalistų ir jų valdžios; kad darbi
ninkai bijotų organizuotis į kairiąsias, kovojančias unijas; kad 
nedrįstų darbuotis už lygias teises negrams darbininkams su 
baltaisiais; kad toliausiai šalintųsi komunistinio judėjimo ir tt.

Už šitokius veiksmus gręsia klasiniai kovojantiems ateiviams 
darbininkams visų pirma valstijinė bausmė, o paskui deportavi
mas. Bet užtat visi streiklaužiai, skebai, bosų batlaižiai bus pa-; 
liekami ramybėje. Nors jie būtų ir slapta, nelegaliai įvažiavę. 
į Jungtines Valsti 
miem# bei deportuojamiems.
dojįs, 1 T_,_„ ____ ........................................
gal vfšiėms kitfems darbi lunkams, kaip ateiviams, taip amėri-

' I U J .: , r < L jjhi •
:: Ketvirtadięn., Birž.18, 1931
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APŽVALGA
; Kristus ir Lietuvos Fašistai 
1 Lietuvos fašistų partijos 

(Tautininkų Sąjungos) ne
senai įvykusiam suvažiavi
me jų prezidentas Smetona 
pasakė prakalbą. Kadangi 
dabar smetoniniai fašistai 
nėra geruose santykiuose 
su klerikaliniais fašistais, o 
klerikaliniai fašistai kalti
na smetoninius fašistus 
“bedievybėj/’ tai Smetona 
savo- prakalboj dėstė ir 
smetoninių atsinešimą lin
kui religijos ir bažnyčios. 
Fašistų organas “Liet: Ai
das” birželio 1 .d. laidoj,pa
žymi, kad tuo klausimu 
Smetona pareiškė:

Koks tautos .santykis su re
ligija, su jos organizacijomis, 
su bažnyčia? Juk dažnai ten
ka girdėti klausiant, ką jūs 
aukščiau statote: Dievą ar tė
vynę?—nors tas klausimas se
niai atsakytas Šventojo Rašto. 
Fariziejai, gundydami Kristų, 
klausė jį, parodę Cezario pini
gą, ar reikia jam duoklė mo
kėti. žinote, ką atsakė Kris
tus. Jis atsakė: kas Dievo— 
Dievui, kas Cezario—Ceza
riui. Fariziejai norėjo su
gundyti Kristų. Jeigu Jis bū
tų atsakęs, kad nereikia Ceza
riui mokėti duoklės, tai būtų 
jį įskundę romėnams, kad 
maištininkas; jei būtų tik pat 
sakęs, kad reikia Cezariui mo
kėti (neminėdamas, kas Die
vo), tai būtų jį paskelbę sa
viesiems tikybos >įriešifiinl$u. 
Toks šio klausimo tikslas ■ ir 
šiandien. Jis yra sofizmas, 
norįs nepratusį galvoti sugun- 
dinti ir paskum apšaukti neiš
tikimu Bažnyčiai/ Ras^ kibą 
,klausimai būtų; ką statome 
augščiau: dieviškumą ar be
dieviškumą, tėvynę ar jos ne
buvimą. Tautininkai atsaky
tų, kad dieviškumą (religiją), 
kad tėvynę. Vadinasi, bažny
čiai aukščiau kanonai savo 
srityje, o tėvynei—įstatymai, 
tauta.
Reiškia, Smetona klerika

liniams fašistams pasako: 
Jūsų biznis rūpintis religi
ja, mulkinti žmones religi
niais burtais, gazdinti juos 
pragaru, pekla, o musų biz
nis turėti valdžią savo ran
kose ir teroro pagelba val
dyti Lietuvos valstiečius ir 
darbininkus. Kas jūsų — 
jums, kas

- -........ . ... . :— 1
dėti taip pat buvo pusirinkę 
raitų vyrų, pasipuošusių lietu-

• vių tautiniais ženklais. Dalis 
raitų vyrų buvo apsistoję kle
bonijos kieme, o kiti dar rin
kosi. čižohių , kaimo vyrams 
atvykstant, lenkų kariuome
nės raiteliai, apie 50 vyrų, 
kurie stovi Valkininkuose, ga
tvėje juo.s užpuolė ir su kar
dais kelis vyrus ir arklius su
žeidė, sudraskė papuošimus, 
drabužius ir išskirstė. Taip 
pat dalyvavo ir lenkų raitų 
strzelcų (šaulių). Nukentėję 
lietuviai :skundėsi vyskupui, 
bet nesusilaukė
Vyskupui ;išvykstant, žmonės 
neleido išnešti iš bažnyčios vė
liavų ir kitų vyskupo garbei 
papuošimų. Apie, 3. vai. len
kų kariuomenės lydimas vys
kupas išvyko.į Valkininku sto
tį. . i ;u
Lietuviški klerikaliniai 

patriotai sumanė iškilmin
gai pagerbti lenkų vysku
pą, bet tas lenkams patrio
tams nepatiko, ir už tai jie 
apmušė lietuviškus patrio
tus. Na, o pats vyskupas, 
kurio pagerbimui lietuviški 
patriotai nėt raiti atjojo, 
nukentėjusius nei neužsto- įja yisą darbininkų klasę.

| Wiehykime Visus Detroito Darbininkus I 
Birželio 19 Prieš Ateivių Registravimo 

Bilių ir Scottsboro Lynčą!
Rašo Earl Browder

Birželio 19 d. Detroite .lių pramonėj, ir prieš ne-

už,tarimo.

ĮDOMUMAI
IŠKILSIĄ ORAN 52,500 
PĖDŲ ARBA 10 MYLIŲ.

Augščiau šešių ameriko
niškų mylių nuo žemės oras 
yra perskystas, kad taipjonkeliu xi? u. J./CL1 one|utį pianivixvj, ii piiu© ne- yra persKystas, Kaa taip 

rengiama nacionalės svar- • žmonišką skubinimo siste- augštai galėtų lekioti ligšio-
bos demonstracija. Tai yra'mą, kuri stumia dar dir- 

priem a s inis protestas priešj bančius darbininkus 
b j a u r ų Broeker-Murphy fizikinio sugriuvimo, 
ateivių registravimo bilių
(oficialiai Cheeney Bilius),Inis mobilizavime, masių del 
ir tuo pačiu sykiu prieš; kę-1 bedarbių apdraudos iškaš- 
sinimąsi nužudyti elektros čiu turtingųjų korporacijų 
kėdėj devynis » Scottsboro 
negrus jaunuolius liep.'10 d. 
Šią demonstraciją bendrai 
rengia Lyga Kovos Už Neg
rų Teises, Taryba Gynimui 
Ateivių, Tarptautinis Dar- 
b i ninku Apsigynimas ir 
Detroito Bedarbių Tarybos, 
prigelbstint kitoms organi
zacijoms. Visi darbininkai 
privalo entuziastiškai koo
peruoti tame darbe.

Michigan ateivių regis
travimo bilius aštriai palie
čia šimtus tūkstančių darbi
ninkų Michigan valstijoj. 
Tuo pačiu sykiu jisai palie-

Tai bus dar vienas žings-

JO.

BUFFALO, N. Y.

Prieškarine Konferencija
Buffalo Darbo Unijų Vie* 

nybčs Lyga, Priešimperia- 
listinė Lyga ir Friends of 
Sb^iet Unioų šaukia konfę-j 
renciją prisirengimui* prie 
anti-karinės demonstracijos 
pirmą rugpjūčio.;

į Konferencija jdtsibus šeš
tadienį, birželio! 27 d., 8 vai. 
vakare, Engineers Hall, 36

v Darbininkiškos organiza
cijos raginamos išrinkti at
stovus. Kiekviena organi
zacija gali rinkti nuo dvie
jų-iki penkių atstovų.

DETROIT, MICH

Bet Vo-liniai aeroplanai.
kietijos Oro Kelių Institu
tas dabar pastatė nedidelį 
lėktuvą, kuris gali be var
go skraidyt augščiau, kaip 
6 mylias augščio nuo že
mės. Šiomis dienomis gi 
Junkers orlaivių fabrikas 
Dessau mieste pradėjo ban
dymus įrengt tqkį aeropla
ną, kuriuom galimą būtų 
skraidyti net 10 mylių rūg
štyje, o tokiame rūgštyje 
orlaivis galės lėkti kur kas 
greičiau, negu žemutiniame 
oro sluogsnyje. Mat, taip 
augštai oras yra labai skys
tas,, arba “retas”, ir todėl 
mažai tesuturi orlaivį; o 
žemiau, tirštame ore lėktu
vas turi nuveikt gana dide
lį oro spyrimąsi, kas ir 
trukdo greitumą.

Kada vokiečiai, už 75 
mylių būdami, iš tam tik
ros kanuolės bombardavo 
Paryžių, tai dar pirmu kar
tu buvo panaudota augštes- 
nysis, skysto oro sluogsnis, 
kuriuo, iškilę, lėkė tie šovi
niai; ir oro retumas augš- 
tumoje . daug pagelbėjo 
tiems vokiečių šūviams pa
siekt Paryžių net už 75 my
lių. Mat, oro tirštumas ma
žina ir kanuolių kulkų grei
tumą ir trumpina tolumą,

įr bosų ir už tuoj autinę ir 
atatinkamą pašalpą bedar
biams iš valdiškų fondų.

' Tai bus, smūgis kapitalis
tinei sistemai, kurioj darbi
ninkų klasė priversta ba
dauti, ir bus pareiškimas, 
jog darbininkai rengiasi 
kovoti už pamatinį tos sis
temos pakeitimą.

Tai bus dalis didelės pa
saulinės darbininkų kovos 
prieš gręsiantį imperialisti
nį karą ir už gynimą dar
bininkų valdžios Sovietų 
Sąjungoj.

Suniuškime ateivių regis
travimo bilių!
Organizuokimes ir strei

kuokime prieš algų kapoj i- 
•mus!

Kovokime už apdraudą 
bedarbiams ir už tuoj auti
nę pašalpą!

Gelbėkime Scottsboro ne
grus jaunuolius nuo elek
tros kėdės!

Reikalaukime paliuosuoti 
Imperial Valley kalinius!

Kovokime prieš imperia
listinį karą! Ginkime So
vietų Sąjungą!

Nugalėkime ? kapitalistų 
klasės., a^tajkas i:. ■ Į.;i.:

Šalin badavimo sistema!
Sumobilizuokime

Detroito darbininkus 
monstraciją birželio 
nioliktą!

•i

Tai yra dalis prisirengimų 
nukapoti algas ir padidinti 
skubinimą automobilių pra
monėj. Tai yra prisirengi
mas prispausti didėjančią 
armiją bedarbių, kurių tik 
apie 10 nuošimtis gauna 
menką pašalpą. Atvirai sa
koma, kad tai yra įrankis 
atėmimui teisių darbininkų 
organizacijoms, kurios j iš-, 
tikrųjų kovoja už bedarbių 
apdraudą ir pašalpą, prieš 
algų kapojimą ir skubinimo 
sistemą ; ir fUž; yištjs/dai’biT 
ninkųi- h0įkąią\/ir^|iAį /Į | |;

• Tasai; bjaurus5 - įštątytnaš 
Michigan valstijoj yra dalis 
tos pačios kapitalistų kla
sės plriespaudos ir bandymu 
padalinti darbininkų klasę; 
ta kapitalistinė priespauda 
yra priežastis begėdiško 
Scottsboro legališko (įsta
tymiško) lyneo, “sufrėma- 
vimo” devynių negrų jau
nuolių (kurių trys neturi 
dar net po 14 metų am-

visus 
į de- 
devy-

MONTREAL, CANADA

skystesniame ore.
Bet, paleidus orlaivius į 

tokį augštį, kaip viršuj mi
nėta, ar užteks orlaivinin- 
kui kvėpuoti oro?—Jo ten 
anaiptol beužtektų. Bet šią 
kliūtį’ pergali nauji išradi
mai. Vienas tam išradi
mas, tai tokios pumpos, pri
taisytos prie orlaivio moto
ro. Tos pumpos taip spar
čiai dirba, kad pripumpuo
ja gana oro į lakūnų būde
lę, kuri šiaip iš visų pusių 
yra aklinai uždaryta. Kad 
dar ir taip būtų skystas 
augštumose oras, tos pum
pos vis tiek užtenkamai jo 
“prirenka” ir privaro į la
kūnų būdelę.

Šis išradimas gali lekioti 
taip augštai, kad be žiūro
nų nematyt nuo žemės, bus 
taipgi, suprantama, panau
dotas karo tikslams,—bom- 
barduot armijas ir miestus 
iš sunkiai įžiūrimo augščio.

Išvykus Kolektyvui Sovietų. > 
Sąjungon

Kaip kitur, taip ir Kanados 
Šausk’kurie siunčiami ele- kapitalistiniam, “rojui” skurdo 
ktros kėdėn kaltinant juos pasiliekap gelbėti save ir ko. 
išžaginime dviejų baltų- voti, ar mirti badu.
U prostitučių. NaCionalis Tie, kurie dar tu j ‘

Prieš Registracijos Įstatymą
Penktadienį birželio 12 

d., visuotinam Automobilių 
Darbininkų Unijos susirin
kime tapo vienbalsiai užgir- 
ta taryba gynimui ateivių 
darbininkų. Taipgi priim- 

mūsų—mums, ta rezoliucija, pasmerkian- 
Kunigai privalo rūpintis tį ateivių registravimo bilių; 

................................. darbininkai pasižadėjo ves
ti kovą prieš tą automobi
lių magnatų sugalvotą įsta
tymą prieš darbininkus.

Tuo klausimu rengiama 
masine demonstracija, bir
želio 19 d., Grąnd Circus 
Park. 5 vai. po pietų. Taip* 
gi tą patį vakarą įvyks mil- 
žiųiškas masinis protesto 
mitingas/Olympia svetainėj. 
Kąlbės ,W. Z, Foster, Ro-. 
bert •; Minor, Patterson ir 
John Schmiąs. Taipgi kal
bės teisėj^ ^P. H. O'Brien 
ir advokathsi Maurice Su
gar. y •:

religinių burtų skleidimu, 
ir ištikimai tarnauti Smeto
nos valdžiai.

Bet klerikaliniai fašistai 
su tuo nesutinka. Jie taip
gi nori patapti ir šalies val- 

Tam tikslui jie
* J v J vz V? A A į T T y ,

Valstijas, jiems nėra jokios baimės būti baudžia- JonaiS.
Šitokiais tai gaivalais bosai nau- stengiasi panaudoti ir baž- 

kaip įrankiais kapoti uždarbius ir abeįnąi bloginti sąly- uyčią. Del to eina pjovy- 
’ ” . nes tarp klerikalų ir smeto- 

Be to, šis Michigano įstatymas pilnai ūžgiria ir pir- ninių fašistų.
mętfnio šalies įstatymo punktą, sulig kurio galima, prireikus,

tai —’ •. j <• i!

ms.

parsigabenti Amerikon iš užsienio “reikalingų darbininkų,
' streiklaužių. 1
ICHtGANO' VALSTIJOS DARBININKAI, ATSISAKYKI

TE- REGISTRUOTIS! Jeigu jūsų minios atsisakys, niekas to 
tymo negalės jums užkarti.
)kius Įstatymus buržuazija kala prieš ateivius darbininkus, 

tuo pačiu žygiu nerdama pančius ant rankų visai šios šalies 
daęfaininkų klasei. O Michigan© valstijos pėdomis rengiasi pa
segi ir kitos valstijos ir visos šalies kongresas, kad galėtų šiais 
leviltingo kapitalizmo krizjo laikais prislėgti, suveržti visą 

An^rikos. darbininkiją ir suparalyžiuoti augantį kovingą prole- 
b judėjimą.

Lietuviai darbininkai, stokite į vieną frontą su kovingais kitų 
tai^ų darbo žmonėmis, kaip su baltaisiais, taip ir negrais! eiki
te ^bendrus su jais masinius veiksmus, kad per minių spaudimą 

įtikint nevidonišką Michigano įstatymą ir Užkirst kelią pa
ros įstatymams visose Jungtinėse Valstijose!

jų prostitučių. ________
protestas prieš tą lynčą, 
kuris sujudino visą šalį, to- 
liaus bus pabrėžtas masinėj 
mobilizacijoj Detroito dar
bininkų klasės į gatves bir
želio 19 d., ir masiniame 
mitinge Olympia svetainėj 
tą pačią dieną vakare. Toj 
demonstracijoj taipgi turi 
b ūt pareikšta 
prieš

Tie, kurie dar turėjo progos! 
susitaupyti kelis dolerius ke-! 
lionei, jie susidėjo į kolekty
vą. Nusipirko mašinas ūkiui 
ir birželio 6 d. išvyko Sovietų 
Sąjungon. Supuvusioj kapita
listinėj sistemoj nustojus dar
bo, cento ir sveikatos, darbi
ninkui reikia mirti badu, po 
turčių kojų ; šalę maisto ir tur 
to sandėlių.

Viso išvyko 40 darbininkų.! 
Jų tarpe 4 lietuviai, Daug, 

pasmerkimą ant 42 i buvo norinčių
metų kalėjimai! Imperial|vietų nesirado. < ...... ,
Valley agrikultūros darbi- ^ltas būrys spmalistų i
- — darbininkų. Tas suteikia smu-1 , .1 ............................. • '• ’bar randasi Field Ųamtos

Istorijos muzejuj, Chicago- 
je. Dar niekur kitur pa- 

, " . . , Jsaulyj neatrasta tokio dyd-
Vakare keletivių > palydėti metėoritftS.

Didžiausias Meteoritas

protestas Kiek laiko atgal Long 
važiuotu bet I island, Kansas valstijoj, nu- 

i krito akmeninis meteoritas, 
sveriantis 1,200 svarų. Da-

ninku organizatorių.
Galingas masinis protes- 

tą$ pętro.itę birželio 19 d. 
iŠtikrųjų pradės rimtą ko
vą prieš-ateivių' registravi
mo bilių gubernatoriaus

iziazmų tarpe pa- Aprobuojama, kad 
Sudundėjo trauki-1 ,r. . J }

, girnas, piknikas. Jį rengia
Kalbės

Waterburio ’Lietuviams ,
Jnantį sekmadieni, bit- Parko hendiovė.

21 d., lietuvių darbi- Valaitis is New
iiž Ukewood Britaift n- A. Bimba is 

ežero, įvyks didelis paren- Brooklyn©.

gį darbininkų priešams ir di
delė propaganda masęše.

Stotyj >< į Į -
„V. . .... i ( Į T - -

stotyj susirinko skaitlingas 
n i \ -i , drąugų-gių būrys. Šalę trau-y . apgavikiško majp- margoj publik<jj;4drau- 
ro Mūrphy ir buvusio ęa- gaį pasidalino paskviliais at- 
ristinio šųipo Spolianskio, sisveikinimais, ir nasižadėji-

■hnmh

' -4. •. i *•

LietuvitĮ-Lenky Kruvinas Su
sikirtimas del Lenkų: Vyskupo

Lietuvos fašistų ■ žinių 
agentūra Elta sekamai ap
rašo apie lietuvių žr lėnkų 
patriotų susikirtimą • dęl 
lenkų vyskupo Michalkevi
čiaus':

šių metų gegužės 28 d., 6 

puotoj Lietuvoj, buvo atvažia-

• Prigėrė Pieirtenukas
■ į/.M----

;; ‘Kainauskai, (’k-ino Majo- 
riškių, apskr. | Vilkaviškio 
išleido savo ja'uniausį sūnų

- . . , . Staselį iarhaū^ pas 'buožę
vai. vak. į Valkininkus, oku- piemenį. Tas vargšas, 
puotoj Lietuvoj, buvo atvažia- • •
vęs vyskupas, kurį su^o liė- P^sariUl, gegu-

apieižOO žės 8 d. iSsigihė bandą į 
lauką, palei kokias plynias, 
o, pats nubėgo išsimaudyt.

Įšokęs į vandenį, staiga 
prigėrė. Ten, kur jis pri
gėrė yra plyųįp& durpynai, 
jau šiemet kelintas žmogus

tuvių jaunuomenė ir 
raitų vyrų. Sutinkant, giedor 
jo lietuviškai. w Gegužės ^9 d., 
9 vai. buvo pamaldos. Trakų 
dekanui pradėjus ‘ sakyti len
kiškai pamokslą, žmonės iš 
bažnyčios išėjo. > Lenkų karei
viai bandė žrriones užlaikyti,

bet nepajėgė. Vyskupo išly- prigėrė, o vis vafgšai.

■kūrie jį ■ sudarė naudai au- mais dirbti naudai ^ Sovietų j kurias 
tomobiliiį fabrikantų.

įai, biiš smūgis lynčio tei- 
singuhiui pietinių valstijų 
valdančiosios * klasės, 
blogina visos darbininkų 
klasės sąlygai, pavergdama 
negrų mases. Tai bus di
delis žingsnis pirmyn kovo
je už lygias teises ir apsi
sprendimą nęgrų inasėms.

Tai bus prisirengimas 
prie sųsiorganiząvimo ir 
Stl-ęilsąYįmp, prieš algų ka
pojimą, kuris dabar yra 
paprastu dalyku automobi-

Iowa valstijoj mažiausia 
beraščių iš 33 valstijų, apie 

i 1930 metų cenzo 
Joj 

beraščių randasi tik trys 
dešimtadalys vieno nuošim
čio.

Sąjungos ir pasaulhįSs, .prole- skaitlines aplaikyta. 
tarines revohcijos pagreitini- 1 v
mo.

Ant galo, keleiviai trauki- 
kuri nyj, o palydovai lauke, sykiu 

sudainavo. Internacionalą, ku
rio aidas paliko galingu kėli-j 
mu ir eiltuziazm 
vergtųjų, i , _ 
nys, palikdamas draugus, at
sisveikinančius ir dingo nak
ties tamsumoj.
' Draugai! Dirbkite Darbi- 
hinkų Tėvynes labui ,nuvykę, 
o mes, čia likę, dirbkime, kol 
visą ^pasaulį padarysime dar
bininkų.

I 1930 
metais visam pasaulyj vario 
buvo pagaminta 14 nuošim
čių mažiau,* negu 1929 me
tais. Viso buvo pagaminta 
1,806,642 tonų, gi 1929 me
tais buvo pagaminta 2,104,- 
110 tonų.
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Jie prirašė net ketu- ke pinigais. 
Labai daug kai-,

Siunmi primenu savo draugams, jog aš vis d> 

praktiku;)iii savo profesija.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas?

a

Labai Daug Kalba, Nieko 
Nepasako

Renegato Butkaus Buletine 
No. 2, vėl sėjama demoraliza
cija A.L.D.L.D organizacijos 
eilėse. K. Kreivėnas ir J. 
Jankūnas, buvę komisijoj per
žiūrėjimui Centro Komiteto 

pasivėlino sau teisę

Puslapis Trečias '

apart šmeižto, :nes: jiems.’ rū
pi kelti mūsų organizacijose 
suirutę. Centras prie to ne- 
prileis. Mes leisime ne tiktai 
apskrities komisijai patikrinti 
knygas ir įrodyti, kad joki pi
nigai nėra žuvę, bet. tą darysi
me del pertikrinimo kiekvieno 
draugo, kuris yra suklaidintas. 
Bet tiems, kurie jau trokšta 
suirutės ir neesant pamatui 

visokius prasimany- 
, visgi turės būti galas, 

demoralizaciją A.L.D. I Organizacija visados negalės 
Jie išgalvoja leisti sauvaliaut ir disorgani- 

visokias istorijas,' zuoti mūsų judėjimą.
D. M. Šolomskas. 

A.L.D.L.D. Centro Kom.
Sekretorius.

je teisinau draugus 1930 me
tais iš A. L. D. L. D. Cent
ro valdybos, kurie padarė 
klaidų, neigi aš juos dabar 
teisinu, bet atžymiu tą faktą, 
kad ^utkaus sukurstyti Krei-1 skelbia 
venas ir Jankūnas nori pas-: mus, T" 
kleisti d 
L.D. nariuose, 
ir skelbia

_ nors patys knygas nesuprato 
demoralizaciją narių ir nesulygino su esamais ban-l r • •vw* J f J I i « • •

knygų, 
skleisti 
tarpe.
ba ir labai daug giriasi, bet'. A L.D.L.D Centro Kormte- 
nieko nepasako. l.° . k.nygos nSra nepne.namai

» ■■ ; dalykas, ir, mano manymu, rei-;
Pirmas dalykas, nežiūrint i ketų išrinkti iš kompetentiš-■ 

kaip jiems norėtųsi surasti va-jkų draugų komisiją, kuri jas į 
gystes ir ALDLD. pinigų eik-'dar kartą peržiūrėtų. Prie to 
vojimą, vistiek to negali pada-!mes žinome, kad A.L.D.L.D. ' 
ryti. Kalba, kitų žodžius ei- nariai netiki visokioms paša-i 
tuoja, d ’ ’ -i l -- 1 x -

, būk būtų juos nustenografa- paskleisti 
vę, bet nieko įrodyti negali.

Visas dalykas, tai kad pe
reitų metų sekretoriai buvo 
padarę dvi klaidas. Vieną d. 
Bečis su Bondži, dar gegužės 
mėnesį, o kitą drg. Abekas, 
kada nepasiųstus Argentinon 
pinigus nepasiskubino vėl įra
šyti. Bet komisijos nariai, 
Kreivėnas ir Jankūnas, sužinai 
kartoja, buk tie pinigai buvę 
pas iždininkę ir ji norėjo ta
tai užtylėti. Tai bjaurus pra
simanymas. A.L.D.L.D. pini- 

T gai buvo padėti banke. Ban
kas buvo išdavęs specialę če
kiams knyga. Kada reikėda
vo vienur ar kitur A.L.D.L.D. 
pinigais išmokėti bilas, tai tu
rėdavo išrašyti iš tos knygos 
čekį, po kuriuo pasirašyti turi 
sekretorius ir iždininkas. Taip 
buvo ir yra. Kiekvieno išra
šyto čekio pasilieka knygoje 
galas, ant kurio yra surašoma, 
kam tas čekis išrašytas ir kiek 
pinigų bei už ką. Taipgi ka
da bankas išmoka čekį, tai jį 
gražina del A.L.D.L.D., ir ko- 

• misija, peržiūrėdama, remiasi 
tiktai ant bilų ir tokių sugra- į 
žintų čekių. Ir jau pereitą i 
kartą, atsakydamas į Jakubo- 
nio prasimanymus, tą įrodžiau, 
nebuvo bilų ir čekių, pinigai 

M yra ižde. Bet dabar toji “ko
misija” giriasi tuo, kuo nėra 
ką girtis. Antras dalykas rei
kia pasakyti, kad toji “komi
sija” ne tik nebuvo sugabi, 
Uet visai netikus. Per ilgą 
laiką rinkosi ir peržiūrinėjo, 
knygas, bet vis tik jas neper-' 
žiūrėjo, kaip reikia. Toji ko
misija rėmėsi tiktai ant įplau-! 
kų ir išeigų, bet nesulygino 
A.L.D.L.D. esamus pinigus 
banke su parodančiomis kny-! 
gomis. O tikrenybėje banke 
buvo ant $23.33 mažiau, negu i 
knygos parodė. Kodėl? štai 
faktai. Kada sekretorius gau
na čekį, tai jį įrašo į įeigas, 
o jeigu depozituotas čekis pa-'

V sirodo negeras, tai banke pi- i 
nigų nėra, štai keli pavyz-j 
džiai. A.L.D.L.D. 97 kp., Ply-į 
mouth, Pa., čekis ant $9 buvo į 
depozituotas. Jį nebuvo gali-i 
ma išmainyti, nes pasirodė,' 
kad jo išrašėjas d. Šimaitis; 
mirė ir jo pinigai perėjo į ki-i 
tas rankas. Taip pat įeigose 
buvo įrašyti A.L.D.L.D. 141 j 
kp., ir 201 kuopų čekiai, bet t. 
tuom kartu jie nebuvo galima 
depozituoti, čekiai buvo su
grąžinti kuopoms atgal ir jau !

‘i tik 1931 metais jie depozituo
ti ir išnaujo įrašyti įeigosna. 
Tokiu būdu, kaip banko ats-

Ikaita rodo, gruodžio pradžio-

deda j svetimžeklius,! koms tų žmonių, kurie norėtų 
demoralizaciją ir j 

suirutę mūsų organizacijoje, ir į 
todėl daug neverta atsakinėti, j 

Kas liečia draugų argenti-> 
niečių pinigus ir tą bilą, kuri į 
buvo įrašyta gegužės mėnesį, • 
1930 metais, jau pereitą kar-1 
tą .atsakiau, ir tam, ,kas nore- i 
jo patirti tiesą, pakanka, o to- j 
kiems Kreivėnams ir Jankų-' 
nams neišaiškinsi, nes jie ne
nori suprasti. Ypatingai tas 
svarbu,'kad jie gerai žino, jog 
tuo laiku buvo sekretorium d. 
Beeis, bet vis tik jie tą užtyli, 
ir viską verčia ant dd. Abeko 
ir Bondži.

Tie 
prikalbėjo,

j e, 1930 metais, banke buvo 
$3,294,15. Tą mėnesį įplau
kė $291.25. Nuošimčio pri
augo $2.40. Kartu pasidarė 
$3,587.80. Gi gruodžio mėne
sį išmokėta $764.75 ir 20 cen
tų pabaudos. Kartu $764.95. 
Išėmus išeigas iš įplaukų nuo 
1930 metų, balansas banke li- 

l kO del 1931 metų $2,822.85. 
> O toji “garsioji” komisija bu- 
| vo suradusi $2.846.18. Tai 

yra ant $23.33 daugiau, negu 
banke pinigų buvo.

Šį faktą privedžiau tik tam, 
kad įrodžius, kaip toji “ne
klaidinga” komisija buvo kom- 
petentiška knygų peržiūrėji
mui, ir aiškus dalykas, kad to- 

k ki žmonės negalėjo gauti ro
dos su knygomis, ypatingai 
kuomet-dar ten buvo klaidų.;

Neigi pirmame savo rašiny

mėnesius : įkalėti.: ■ Tai sunki' 
bausmė. Tai buržuazijos pasi
ryžimas tuos darbininkus at
skirt nuo revoliucinio judėji
mo ir bandymas nugąsdinti be
darbius, kad jie pasižiūrėtų į 
šį įvykį ir nestotų į kovą už 

reikalų apgynimą, -bet ty- 
nors ir badu mirti reikė- 
Kai pirštu rodoma: Va, 
ir jums bus. Tekis bur-

savo 
lėtų, 
tų. 
taip 
žuazijos skymas, taip ji mano
sustabdyti kylantį darbininkų 
judėjimą.

Tie trys draugai vėl apelią-r 
' vo į augščiausią valstijos teis- 
. mą. Bet, kiek jie ten ras 
sybės, tai sunku pasakyti.

Beje, teismo tie draugai pa
tys be advokato gynė save, tad 

i gal delei to prokuroras ju'os iš- 
Bedarbiu Demonstracijos Va-1 ™c’in0, valkatomis-ir kitokiais, 

dus Skaudžiai Nubaudė I Ma‘- Kap.ta.hstU tarnam sup- 
Jau buko spaudoj plačiai rnntama- tarp : Je^u darbmin. 

v . • i j i • i 4 kai prasikalsta pries turčiųrašyta apie bedarbių demonst- 1 
į raciją, įvykusią kovo 13 die-; 
na šiame mieste. Toje; demon-i 
stracijoje ^bedarbių ir dirban-'* 

1 čių dalyvavo suvirs du tūks-i 
1 tančiai. Išrinktai delegacijai į 
i nepavyko patiekti miesto ma- i 
jjorui darbininkų reikalavimai, 
Į nes vos tik delegacija prisiar
tino prie miesto rotušes durų, 
i tuoj visi buvo areštuoti. Lo-į 
Į kaliniam teisme trim uždėjo Į 
sunkias pabaudas, tad jie visi 
apeliavo į Hartford County 
teismą, kuriame birželio 10-tą 
dieną taip pat teisėjas pritei
sė didelę pabaudą.

J. Jacksonui pinigais užsi- 
I mokėti $250.00 ir 10 mėnesių 

gudruoliai” tiek daug įkalėti. G. Fosteriui ir F. 
o nieko nepasakė, Powersui po $200.00 ir po 8

■klasės interesus: ir neima ;advo-' 
kato apsiginti savęs,: tai tokie 
“prąsikeltėliai”. yra niekas 
■daugiau, kai “valkatos.” Tai 
bjauriausias pasityčiojimas iš 
pasiryžusių ir kovą vedančių 
draugų. • i

Vietos lietuviai ■ darbininkai 
prastai atsineša į šaukiamus 
susirinkimus tų draugų gelbė
jimui. Kai kurie yra pareiš
kę, kad jie buvę kviečiant per 
laiškus 
darysi, 
minėtų 
buvote 
matote, 
gelbėti, 
gai sėdėti kalėjime, o tuo pa
čiu kartu 
reikalinga vadovaujanti' drau
gai.

įžeisti. Bet ką gi pa- 
kad nebuvo atjausta 
draugų likimas; tad 
pabarti. Dabar patys 
kad turėsime juos 
nes kitaip jie turės il-

Koresp. No 2

2220 Avenue J. Brooklyn. N.
TE!,.. MIDWOOD

Vietoj to 
pasiimk LUCKY

Sorklet

Uždėkite savo pirštą ant gerklės - ant; vadina
mojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai 
palytėjote larynxą. Tai jūsų garsinė dėželė — 
kurioje jūsų garsinės gyslos.
Saugok savo gerklę — atsimink, jog 20.679 
Amerikos gydytojai pareiškė LUCKIES esant 
mažiausiai erzinančiais gerklę cigaretais.
Vienas gydytojas rašo:

“Aš rūkau cigaretus keliolika mėtų. Vėliausiu 
laiku kitokių nerūkiau kaip tik Lucky Strike. Aš 
galiu juos rūkyti pilniausiai įsitikinęs, jog jie ma
žiausiai erzina mano gerklę.”

Kitas gydytojas rąšo:
“Aš patyriau, kad Lucky Strike mažiausiai er
zina mano gerklę. Tą ypatybę, manau, jie turi dėl 
vadinamojo “SPRAGINIMO” proceso.”

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

SU DIDELE
Rengia L.L.R. Choras iš, Norwood ir Laisvės Choras iš 

South Boston, Mass.

PROGRAMA

ATLETŲ PARKE
Palei Fisher Street „ Walpole, Mass.
Piknikas prasidės 10 vai. ryte, programa 3 vai. po piet

L. S. U. Jouktas “Yritys

t, J v j

zuar

■ ifc .

Šio pikniko programa eis sekančiai: lygiai 3 vai. po 
pietų kalbės d. H. Canther T.D.A. reikale; 4 vai. atliks 
dainų programą šių miestų chorai: Aidas iš Worceste- 
rio; Liaudies iš Lawrence, Lyros iš Stoughton ; Aidas iš 
Hudson, Laisves iš Haverhill, Liuosybės Dailės R. iš 
Montello; 5-tą vai. sporto programa, , kurią išpildys 
L. S. U. Jouktas “Yritys.” Sporto programa tęsis dvi 
valandas. 7 vai. dainuos suvienytomis spėkomis Nor- 
woodo ir So. Bostono chorai.

Kviečia visus Bendras Komitetas.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos {valias,, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai, nuo 
Staen Island Fer
ry. lutvinas

L u t v in’s Hali yra 
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 žemiu, ■ 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

E**

\ Jūsų Akys Uždirba Ji» Pragyvenimą

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 pačioše kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos.

Daugiausia Atsidsdame ant Retinoskopišky Ištyrimy
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

It’s toasted’
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai

Saules spinduliai nokina—Šiluma švarina

Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitėjimus

WWW

© 1931.
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PAKLAUSYK 
PER RADIO— 
Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvien.7 An
tradieni, Ketvir
tadieni ir Šešta
dieni, 'vakarais 
per N. B. C. ra

dio stotis.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 
I AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA 
Į 325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

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

išardymai, lutaisymaa, auitatymai, aupraat elektriką ir magnetizmą, ir vaitavimą, 
ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūz ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiražymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049
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ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

. į Agitacijos Fondas

.Partija, Kaipo Vyriausioji
Klasines Proletariato Or

ganizacijos Forma

Drg. Stalinas rašo “Partija 
yra organizuotas darbininkų 
klasės būrys. Bet partija nėra 
vienintelė darbininkų klasės or
ganizacija. Proletariatas turi 
dar visą eilę kitų organizacijų, 
be kurių jis negali vesti tikrą 
kovą prieš kapitalą: profesinės 
sąjungos, koperatyvai, fabrikų 
dirbtuvių organizacijos, parla
mento frakcijos, nepartijiniai 
moterų susivienijimai, spauda, 
kuituros-Švietimo organizacijos, 
jaunuolių sąjungos, revoliuci
nės kovos organizacijos (viešų 
revoliucinių įšstojimų metu) at
stovų sovietai, valstybės orga
nizacijos forma (jei proletaria
tas jau turi valdžią ir tt.) Di
delė šių organizacijų dauguma 
yra nepartijinės, ir tik kai 
jų dalis tiesiog dedasi prie 
tijos ar sudaro jos šaką, 
sos šios organizacijos tam
rose sąlygose būtinai darbinin
kų klasei reikalingos, nes be jų 
negalima stiprinti klasines pro- daro daug demoralizacijos lie-į 

tuvių darbininkų judėjime,! 
K anadoje veik nepastebėta. Į 
Montreale gal tik vienas drau
gas stengėsi užtarti 

! partiją, bet greitai buvo atmuš
ta, nurodant Butkaus I 
darbus ir nešamą žalą mūsų ju
dėjimui. Veikimas eina solida

riai po Komunistų Partijos va- giama ekskursija į Bab-1 o salą, 
išrinkta darbi- 
pasižadėjo visi

kuri
par-
Vi-
tik-

dovavimas privalo apimti visas 
kitas proletariato organizacijos 
formas.

“Štai delko, oportunistine ne- 
partijinių organizacijų “nepri
klausomybės” ir “neutralumo” 
teorija, veisianti nepriklausomų 
parlamentininkų ir atitrūkusių 
nuo partijos spaudos darbuo
tojų, siaurakakčių profesionalų 
ir sumieščionė jusiu koperato- 
rių,-visiškai nesutaikoma su le
ninizmo teorija ir praktika.”.

Taigi Butkaus ir jo pasekėjų 
skelbimas, buk “Laisvė”, “Vil
nis” ir visas mūsų judėjimas 

i privalo būti atitrauktas nuo 
i Amerikoje Kominterno Sekci- 
1 jos-Komunistų Partijos vadova- 
: vimo, yra absoliučiai blėdingas 
darbininkų klasei ir tarnaujam I 
t is išnaudotojų reikalams. i

Jau nuo senai yra įvairių 
kolonijų draugams išsiuntinėta 
Agitacijos Fondo tam tikros 
stampos. Jas išsiuntinėjo dar I 
senasis Centro Biuras, bet dau
gelis kolonijų draugų dar 
jas neatsiteisia.

Nesenai buvo išsiuntinėta vi-

linga rašyti apiė tuos dalykus,' 
kurie liečia Visuomeninį, dar* 
bininkišką veikimą.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Centro; •naujo Iliehofvark’io -įveefimas’ 
ir , dar į kitokių svarbių reikalų. Yrą 
atėjus' nauja knyga “Aliejus,” if 
užsimokėję nariai galės gauti. Ir 
dar viena svarbi mūsų užduotis, tai 
padauginimas kuopos narių skaičium, 

nepamirškite atsilankyti. , .
Sekr. A. Jordan. ' 

(14^-143)

Tat

ateikit ir atsiimkit •knygą ^Aliejus.” ĮT ■ HAMTRAMCK, ’MICH. I 
Knygą gaus tik itie nariai, kurie yra • , • , . ’ <
užsimokėję mokesčius už šiuos mietus, j. AĮL.D.L.Dj 188ikuopos susirinkimas 

bus i sekmadienį,' 21 fbjrželio, svetainėj 
ant Yemans St., 10-tą vai. ryte. Vi
si nariai ateikit ir pasistengkit užsi
mokėti duokles. Knyga “Aliejus” 
jau atėjo. Užsimokėję nariai galės 
gauti. Sekr.

(143-144)

Knygą gaus tik »tie nariai, kurie yra 
užsimokėję mokesnius už F 
Atsiveskit ir naują narių.*

Sekr. ’ N. Astrauskienė.
(142-143)

uz

gi ir L.D.S.A. kuopoms Agita
cijos Fondo specialūs blankos 
del rinkimo aukų. Kaip kurių 
kolonijų draugai ir draugūs at
siliepė, paremdami, bet dar iš 
daugelio nieko negirdėti.

Draugai ii’ drauges, vienati
nis Centro Biuro įeigų šalti
nis, kad .plėsti mūsų darbą, tai 
Agitacijos Fondas. Visas dar
bas pasilaiko ant jūsų aukų. 
Niekados nepamirškite A. F. 
Visados ir ; visur kiek galima 
stengkitės sukelti finansų.

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 ir L.D.S.A. 17 kuo

pos rengia ekskursiją j Put-in-Bay 
salą sekmadienį, 21 birželio. Lai
vas išplauks nuo First St. 9-tą vai. 
ir 10 vai. ryte. Tikintas į abi puses 
suaugusiems $1.25, jaunuoliams 65c. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Komitetas.
(143-144)

DETROIT, MICH

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

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, 
vietos ir apielinkės, širdingai yra 
kviečiami dalyvauti šiame išvažiavi
me, kur linksmai laiką praleisit ir 
smagiai pasišoksi! ant naujų grindų 
(platformos). šokiams grieš geri 
muzikantai. Bus įvairių žaislų, ska- 
ntw Valgių ir gėrimų. Suradimas 
vietos išvažiavimo: • iš miesto važiuo- 
kit ir eikit tuo keliu link kapinių, j 
pasibaigus, kapinėm po tiesiui matysit i 
ženklus ir ten ralsit išvažiavimą.
; ' ; Rengėjos, j

(142-143) I

LOWELL, MASS. '
Didžiausias Dviejų Dienų PIKNI
KAS! Rengia Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugystė šeštadienį ir sekma
dienį, birželio. (June) 20 ir 21'dd., 
1931, Vytauto Kliubo Parko Sottjo, 
prie Lake View Ežero, Dracut, Mass, 

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

Todėl, gerbiamieji, kai]) loWcllie- 
čius,. taip ir kitų, piiestelių. lietuvius 
kviečiame dalyvauti šiame, piknike. 
Šis piknikas bus inksmas ir įdomus, 
nes jame dalyvaus daug jaunimo iš 
kitų .miestų. Gi loweRieciai tai tik
rai bus visi . ;

Geriausia Orkestrą grieš šokiams 
amerikoniškus ir lietuviškus 1 katali
kus.

Jūs Galite Turėti
Veiklius Organus

Nupta-Tonc priduoda naują stiprumą irpriduoda naują 
jėgą silpniems, nusidėvėjusiems organams ir 
leidžia jiems tinkamai 
kūną nuo ligų perų 
site jj 
geriau, .. .
riuose, raumenyse ir sąnariuose išnyks, jūsų 
inkstai 
veiklesni ir 
Rus. L_„. 
kininkų. .... 
paprašykite jj užsakyti ciel jūą iš savo ur
mininko. , .

jiems tinkamai dirbti. Jis išvalo 
ir po to, kai jūs im- 

kclias dienas, jūs pradėsite jaustis 
skausmai ir diegliai skilvyje, vidu-
pasidarys stipresni, jūsų organai 

ni ir jūs pasijusite kaip naujas žmo- 
Nuga-Tone 'yra pardavinėjamas - abtie- 

Jeigu jūsų ai>tiekininkaį neturi jo.NEW BRITAIN, CONN.
Piknikas ir Dainos

Vilijos Choras rengia šaunų pikni
ką šeštadienį, 20 birželio, Schutzcn 
Parke. Prasidės 2-rą vai. po pietų 
ir tęsis iki 12. vai. nakties. Parkas 

i randasi dailioj vietoj, tarpe New 
I Brita'iA ir Plainville. ' Bus gera mu
zika šokiams. . Bus gera programa, 
kurią išpildys Vilijos Choras. įžan
ga 25c. Kviečiame visus atsilankyti, 
būsite užganėdinti.

Vilijos Choras.
(J 43-144)

D ETROItTm ICH.

Puikus Naktinis Piknikas 
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivic- j 
nijimo 21 ir 200 Kuopos subatos va- ■ 
kare, birželio (June) 20 d., 1931, 
Beech Nut Grove Darže, prie Middle
belt Kelio, tarp Michigan ir Ecorse j 
kelių. Piknikas prasidės 6-tą vai. I 
vakare ii’ tęsis per visą naktį. Įžan- i 
ga 50c. Šiame piknike bus galima ;

I įstot į Lietuvių Darbininkų Susivic- i 
nijimą už pusę įstojimo mokesčių. ; 
Bus skanūs užkandžiai ir gėrimai, i 
Šokiai prie geros muzikos. Kvie- I 
čiame visus atsilankyti ir 
gus atsivest.

KELRODIS: Važiuokit Michigan I 
Ave. iki Middlebclt. Tada pasisuki! i 
po kairiai ir važiuokit apie porą my- ;

I lių. j Rengėjai. j
(.143-144) į

lietuviškus _> kaval-
Kviečia Rengėjai. ‘ 

(142-143) 
------- |

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52-ros kuopos susirinki; j 

mas bus šeštadienį, 20 birželio, Drąuf | 
gijų svetainėj, 4637 W. Vernor High; 
way, 7:30 vai. vakare. Visi nariai

tin

į. DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 1 
čia randąsi dvi lietuviškos aptiekoš, kuriose galima pirilti vais- I 
tus dau# prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas •< 1
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH...   L. .. —  ..  L. — — — J »  — - —.  — — — — — .■
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ŠI--- Lietuvių Darbininkų Susi- 
V i n----------- v • vienijimo kuopa (eastsidės)Kanados Draugy Veikimas laike savo susirinkimą.

Ligonių, susirinkime prane
šta, nesiranda. Tas labai ge
ras ženklas, kad kuopos na
riai sveiki. Taip pat buvo 
pranešta, kad kuopos raštinin
kas, J. Galinskas keliasi į kitą 
kuopą, tai jo vieton išrinkta 
darbštus narys Klukmanas.

Bendrai su 21-ma kuopa yra 
eile išvažiavimų. 

Vienas jau buvo birželio 7.

Iš Montrealo praneša drau
gas K. sekamus dalykus: “Pas
kutiniu laiku Kanadoje lietu
vių darbininkų judėjimas stovi 
neblogai. Sklokos, kuri kitur

letariato pozicijas įvairiose ko
vos srityse, nes be jų negalima 
užartavoti proletariatas, kaipo 
jėga, pašauktoji pakeisti bur
žuazinę tvarką socialistine. Bet 
kaip pasiekus vieno vadovavi
mo esant tokiam organizacijų 
gausumui? Kame garantija, kad 
daugybės organizacijų buvimas 
neįnešiąs painiavos vadovavi- 
)ne? Gali sakyti, kad kiekvie
na šių organizacijų vedanti sa
vo darbą savoje skirtingoje sri
tyje ir todėl jos neprivalančios 
viena kitai kliudyti. Tai, be 
abejonės, teisinga. Bet teisin
ga ir tai, kad visos šios orga
nizacijos privalo vesti darbą 
vienu krypsniu, nes jos tarnau
ja vienai klasei, proletarų kla
sei. Klausimas: kas nustato 
tą liniją, tą bendrą krypsnį, ku
riuo privalo vesti savo darbą vi
sos tos organizacijos? Kas to
ji centralinė organizacija, kuri 
netik gali, turėdama reikalau
jamo patyrimo, nustatyti šią 
bendrą liniją, bet turi taipgi 
galimybės,turėdama tam pakan
kamai autoriteto, paskatinti vi
sas šias organizacijas vesti gy- 
veniman šią liniją tam, kad pa
siekus vienybės vadovavime ir 
prašalinus galinčias 
niavas?

“Toji organizacija 
letariato partija.
. “Partija turi tam

butkizmo rengiama

blogus Kitas išvažiavimas įvyks birže-j 
i lio 20-tą, subatos vakare.

Birželio 27-tą dieną yra ren-

savo (Irau- • j

būti pai-

yra pro-

idovybe... _ i Parengimams
“Turime distrikto komunisti- ! ninkai, kurie 

nę mokyklą. Nagrinėjame įvai-1 gerai dirbti.

Komunizmo A-BC.” i ^>ar v^cnas 
i padaryta, tai 
bių narių palaikymui 
zacijoj, nutarta įsteigti 
bių fondą. Tad visį 
kurie nedirbate, ateikite į su- 

i sirinkimą ir būsite aprūpinti.
Kuopos susirinkimai nutarta 
laikyti per vasarą kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienio 
(pėtnyčios) vakaru 7-tą vai. 
vakare. Svetainė ta pati, 
9219 Russell St.

Antanas Mitrikas. s
Nuo Redakcijos.—šią kores

pondenciją šiek tiek trumpi
nome. Patartina draugams, 
kad tokius dalykus, kaip pro
tokolo skaitymas, priėmimas, 
susirinkimo atidarymas ir ki
ti tokie dalykai, kurie yra pro-' 
tokolinio pobūdžio, nerašyti įi 

i laikraštį. Laikraščiams re

visus pa
žymius, nes, pirma, partija yra 
susitelkimas geriausių klasės 
elementų, turinčių betarpių ry-! 
Šių su nepartijinėmiš proleta- j 
riato organizacijomis ir labai j

rius bėgančius klausimus ir stu-; 
j (J Į j K \ ’ O m C i 11 n im A T t

“Stengsimės pasiųsti bent 
vieną draugą į Centro Biuro 
mokyklą, Brooklyne, lavintis.

“Prie pirmos progos parašy
kite man laiškutį, pakritikuo
jant mano ir mūsų veikimo 
darbus. Nes mes gerai prasi

lavinusių draugų neturime, kas 
mums grynai teigiamus nuro
dymus duotų del mūsų revoliu
cinio veikimo.”

Taip rašo draugas, kuris 
energingai veikia mūši] darbuo
se. Jis ne tiktai nesibijo savi- 
kritikos, bet prašo pakritikuo
ti jo padarytas klaidas besi
darbuojant. Iš tokių draugų 
mes tikrai susilauksime judėji
mą vadovaujančius draugus. 
Tai ne tas, kaip Butkaus pase
kėjai, kurie nei patys dalykus 
supranta, neigi jie nori 
kitų pasimokinti.

Nauja Knygute

nuo i

riato organizacijomis ir labai , Workers Library Publ. išleido 
dažnai vadovaujančių joms, nes, i naują knygutę “Stalino Gyve- 
antra, partija, kaipo darbiniu- į nimas. 
kų klasės žmonių susitelkimo 
centras, yra geriausia mokykla 
išsidirbti darbininkų klasės va
dams, kurie sugeba vadovauti 
visokioms savo klasės organiza
cijų formoms, nes, trečia, par
tija, kaipo geriausioji darbinin
kų klasės vadovų mokykla, yra! taip, kad ir kišeniuje galima ne 
savo patyrimu ir autoritetu I šlotis. 
Vienintelė organizacija, galinti 
Centralizuoti vadovavimą prole- j 
tariato kovai ir padaryti, tuo | 
būdu, visas ir visokias neparti- jLvvxma udu^iau- uumui t<xipc i 
jines darbininkų klasės organi-i lietuvių darbininkių, kad dau- 
žacijas aptarnaujančiais orga-.giau Įtraukus į mūsų judėjimą, j 
hais ir jungiančiais diržais, ku-'Mūsų konferencijų rezoliucijos Į

Parti- ■ sako: 
klasinės į “1) Komunistinis darbas tar- 

proletariato organizacijos for- pe moterų turi būt mūsų f rak
ina. .... cijų Susirinkimų dienotvarkyj

“Tai, dar, žinoma, nereiškia, i ir visi draugai ir draugės turi 
i organizacijos, juo susidomėti. Gi partijos 

koperatyvai ir tt, nariai vyrai, ypač kolonijose, 
priklausyti turi duoti daugiau ideologinės 

Daly- Į vadovybės L.D.S.A.’ kuopoms. .
“2) Specialiai dėti pastan

gų, kad daugiau darbininkų 
įtraukus į Komunistų Partiją,

“3) Paties L.D.S.A. veiki
mas turi būt revoliucionizuoja- 
mas, įtraukiant kuopas ir nares 
į aktyvų dalyvavimą visose 
masinėse Komunistų Partijos 
kampanijose.”

Reikia daugiau darbuotis, kad 
pakelti abelnai L.D.S.A. narių 
klasinį prasilavinimą ant augš- 
tesnio laipsnio.

Knygutėje atmušami 
įvairūs melai prieš Sovietų Są- | 
jungą ip Staliną. Jos autoriais j 
yra tokie darbuotojai, kaip Ka- į 
ganavičius, Oronichidze, Janu- j 

I kidze ir Vorošilovas. Knygų-j 
Itūs kaina tiktai 40 centų. Ji' 
i pagaminta parankioje formoje,1 

a • 1 1 1 • V • I • I

Darbas Tarpa Moterą
Reikia daugiau dirbti tarpe

geras 
tas, kad

tarimas 
bedar- 

organi- 
bedar- 
nariai,

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

Narių Domei
Draugai ir Draugės, kviečiame da- I 

lyvauti kuopos susirinkime penktadie- J 
nį, 19 d. birželio, paprastoj vietoj, į 
ant Lincoln St., 7:30 vai. vakare. . 
Žinote, kad kuopa rengia pikniką 28 ! 
birželio, ant buvusios Aleko ūkės, I 
Norwood, Mass. Turime pasidalinti ' 
pikniko darbus, yra pranešimų iš,‘

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

ir plaukiojimas yra, 
Laivą imkite anksti ry

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

AVA.NTA FARM ' 
Ulster Park, ' N. Y.

...............■m—...... ...
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Naudokite Savo Pinigus, Kad Neštų Jums 
Pelno po 20% ar Daugiau

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

DĖKITE SAVO PINIGUS Į NEJUDINAMĄ 
TURTĄ (REAL ESTATE).

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

S

wW!

rie jungtų jas su klase, 
ja yra augščiausioji

kad nepartijinės 
profsąjungos, ko] 
privalo formaliai 
partijos vadovavimui.
kas tik tame, kad partijos na
riai, jeiną šių organizacijų sąs- 

tan, kaipo žmones, be abejo- 
, įtakingi, imtųsi visų įti- 
itno būdų tam, kad neparti- 
6s organizacijos artėtų savo 

•ojetariato partijai ir 
fai pasiduotų jos po- 
vadovavimui.

laisvanor
itiniam

“štai del ko Leninas sako, 
“partija yra augščiausioji 

inio proletarų susivieniji- 
forma”, kurios politinis va-

IR APIELINKĖPHILADELPHIA, PALINKSMAS IR DIDELIS'PIKNIKASm.mmiwwwwww>. IWWIW)
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G RA BORIUS-UNDERTAKER
Išbalzamuoja ir laidoja numiruaiua ant 
viliokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje fiaukitėa pna mane. Pas manė 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą._

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

■ ■ J ■

Reng^aĮ Amerikos Liet. Darbirynkų Literatūros Draugijos šeštas Apskritis

Telefonas

Pilnai gvarantuotas darbas

Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARČIENe, 

Savininke
L ir Sixth Streets
BOSTON, MASS.

South Boston 4645-R

BEAUTY SIWE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.
Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”

3

tjl

H

Lyros Choras

Apskričio Valdyba ir Rengimo Komisija.

3!

£

}
H

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.
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| KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatvekarį ir važiuokite 
apie 45 minutes įki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 rainutes; 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 
g! 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.

E s Nedelioje, Birzeliė-Juriė 21 d., 1931
LAUREL SPRINGS, NEW JERSEY

Bell Phbne, Poplar 7545

£ 
£

Gerbiami Philadelphijos ir visos apielinkės lietuviai1 d arbininkai-kės. Kviečiame ko skaitlingiausiai atsilankyti 
i šį piknikų, nes tai vienas iš didžiausių ir linksmiausių piknikų. Bus daug svečių, kaip tai iš Baltimore, Kašto
no, Readingo, Chesterio ir t. t. Taipgi Lyros Chorau pa vadovybe J. Jurčiukonio palinksmins naujomis dainomis. 
J. Sutkaičio geriausia orkestrą pagrieš visokius šokius. Taipgi bus ir kitokių pamargininlų. Alaus, sodės, šalt- 
smetones ir skanių užkandžių bus pakankamai. Vieta graži ir gerai žinoma.—Kviečiame senus ir jaunus skait
lingai dalyvauti šiame piknike.
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Puslapis Penktas

Fašistinės Lietuvos Armija
(Tąsa)

BOSTONAS IR APIELINKĖ !
NORWOOD, MASS. I

Dienraščio “Laisvės” pikni
ke, Brooklyn, New York, dai-, 
nuos geriausias Massachusetts 
valstijos choras, sudarytas iš 
L.L.R. Choro (iš Norwoodo) 
ir Laisves Choro (iš So. Bos
tono) geriausių .dainininkų. 
Tą chorą diriguos žymiausias 
chorvedis, d. Edward J. Sug
ar, pianu akompanuos Alice . 
Niukaitė, Laisvės Choro moky-

jos kariiiės mokyklas — vi
sos jos faktinai yra Franci
jos generalinio štabo žinioj. 
Organizuojami ir Lietuvoj 
atskiri sulig specialybių ka
riniai kursai.

Dabartiniu laiku pėsti
ninkai apginkluoti Mauze- 
rio sistemos šautuvais — 
1898 m., kulkosvaidžiai — 
sunkieji rusiški—Maksimo, 
vokiški—Kolto, lengvieji — 

i ir

kuopų: radiotelegrafinės,
t e 1 e g r afines, telefoninės, 
ūkio ir puskarininkų mo
kyklos. Batalione 30 kari
ninkų ir 300 eilinių. Be to,

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Pagaliau, prie štabo yra 

Taip išrodo Lietuvos ar- vienas karininkas, 14 pus-_
•_ kdrinirikų, 47 eiliniai ir dū" yra geležinkeliečių batalio- 

Lietuvoj yi a viena i aite- j orkestro kapelmeisteris. Inas kuopų ir puskari-
mijos pėstininkų pulkas.

lių brigada, kuri susidaro iš. \ . x :. x . .2 raitelių pulkų ir atskiro į Lietuvos armija turi tris 
eskadrono, kuriame paren
giami puskarininkai.

Raitelių pulkas turi 34 ka
rininkus, 8 valdininkus, 135 
puskarininkus ir 770 eilinių. 
Pulke yra 18 sunkiųjų ir 12 
lengvųjų kulkosvaidžių, 832 
raitelių arkliai, ir 130 ūkio 
skyriaus arklių su 60 gur
guolių;

Eskadronas turi 5 kari
ninkus, 18 puskarininkų, 125 
eilinių ir 150 arklių.

Kulkosvaidininkų eskad
ronas—5 karininkus, 17 ptis- 
karininkų, 85 eillnitj, 109 
arklių, 8 sunkiuosius ir 4 
lengvuosius kulkosvaidžius.

Ryšių eskadronas turi ry
šių dalį, sapiorų ir sprogdi- __ __________ _________ _____ .t
nimo medžiagą—tUi yra fee- kai ir 1 štabo kuopa. Ryšių | Pagaliau 
hnikinis eskadrotlas raitė- dalys, kuriose yra elektro-jkai 
lių ptllke. < X i .V : n

ninku kuopos, ir auto bata- 
. . Lionas, kuriame yra 3 kolo-
lengvosios aitilenjos Pul’inos: sunkiųjų, lengvųjų ir 
kus, 2 tyn toves ir 1 atsar-1 sanįtariniu mašinų—iš viso 
gos batarėjas. Atsargos - daugi.m 6į n]aginų Yra jr

* 1 “ J * * * ’ j broniruotas pulkas iš 3 bro-1 Maksimo
niruotų traukinių, 10 bro- Raiteliai apginkluoti vokiš- 
niruotų auto-mašinų ir 10jęajs Mauzerio ' karabinais, 
tankų. Pagaliau, yra oriai-1 ragotinėm ir kardais. Ar- 
vių divizionas, kuriame yra tilerija turi 77 mm. ir 108 
4 būriai, turintieji apie 50 
orlaiviu.

Fašistų Lietuvos , armija m kanuoles ir angliškas 
turi karb mokyklą, kurioje! 127 mm ir 180 mm ka- 
įgiję vidtirihį rhbkslą bur-1 nuoles.

, dvarininkų, buožių Į Kiekvienas eilinis aprū-jrai dainuojant Norwoodo ir 
" ' Šie cho

rai dainuos ir Brooklyn, N.Y. 
“Laisvės” piknike, 4 d. liepos.

Gerbiama lietuvių darbinin
kiška visuomene! Man rodos, 
kad Norwood L.L.R. Choras ir 
So. Bostono Laisvės Choras 
užsitarnauja visuomeninės pa
ramos, nes šie chorai gyvuoja 
ne del tuščio savo “good 
time,” bet del visuomeninio 
darbininkų judėjimo. Šie cho
rai visuomet remia darbinin
kišką judėjimą savo veikimu 
ir dalyvauja organizacijų pa
rengimuose, išpildydami dainų 
programas. Todėl 
kiškos visuomenės 
dermė paremti savo 
mu chorų metinius 
Tas užtikrins chorų gyvavimą.

Chorai, turėdami plačios vi
suomenės paramą, dar ener
gingiau galės dalyvauti pla
čiajam darbininkų judėjime. 
Chorai dėsis prie kovos už 
tuoj autinius darbininkų būklės 
pagerinimus, taip ir už galuti
ną pasiliuosavimą darbininkų 
klasės iš po kapitalo jungo. 
Reikia veikti ir kovoti po Ko
munistų Partijos vadovybe.

L.L.R. ir Laisves Chorų 
Bendra Komisija.

pęr J. Grybas.

gos batarėjas.

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,

Telefonai: Bell — Oregon 5136 
Keystone — Main 1417

■

iantrašu:
STREET
PA.

i

Parabelum.! toj a.
šie chorai, L.L.R. iš Nor

wood ir Laisvės Choras iš So. 
Bostono bendrai rengia metinį 
pikniką, kuris įvyks 21 d. bir
želio (June), 1931. Bus dide
lė ir graži programa. Kalbės 
II. Centhes nuo T.D.A., dai
nuos astuoni chorai, dalyvaus 
L.S.U. jauktas, kuris duos 
sporto programą.

Taipgi svarbu išgirsti bend-

ninkai artilerijai.
Kiekvienas pulkas turi 4 

įvairaus kalibro baterėjas 
(lengvo, sunkaus ir gaubį- 
cų). -Kiekviena batareja turi 
4 karininkus, 1 valdininką, 
20 puskarininkų, 120 eilinių, 
4 kanuoles, 2 kulkosvaidžių 
ir 1 bombosvaįdį.

Technikinės Lietuvos ar- žujų, 
mijos dalys: inžinierių pul- sūnukai per 2 hiėtus gauna į pintas 250 patronų ir dviem! So. Bostono chorus.

mm vokiškas kanuoles;
franeuziškas: 75 mm ir 155

karininko laipsnį. Yra aug-;rankinėm granatom; leng-
i artilerija aprūpinta

kas iš 5 sapiorų kuopų ir !
pontoninio būrio, prožekto- štoji itibkykla, kariniai aka-; voji u “ ' 
rinis būrys, bombosvaidžių demihiai 2 mėtų kursai, ku-. 735 šoviniais, 
batalionas, kuriame yra 3 riuose prirengiami kari-i 
kuopos, 36 bombosvaidinin- ninkai -generaliam štabui. |

i siunčiami į Čšcho-Slo 
technikinis batalionas iš 5 vakijos, Francijos ir Belgi

kari- i .Prie viso šio reikia pri- 
atskiri' karinin-! ^urti’. ^ad Lietuvos armijos 

karininkai mažai kultūrin
gi,—jie nesuspėja sekti

(Bus daugiau)

BALTIMORE, MD.

TŪKSTANČIAI DARBININKŲ ŠAUKIA:

20 METŲ JUBILEJAUS 20

PIKNIKAS!
Jau Sukako 20 Metų, kaip “Laisvė” Leidžiama

Jubilėjinio apvaikščiojiųjo iškilmė įvyks

Liepus-July I Mą, 1931
Ri&Šiahik ųdbthi prbgioiirtik, kiiričije dalyvaus daugelio 

tolimesnių miestų dailės ir sporto grupių

Worcester, Masš., su Norwood, Mass.,

LOŠ VOLLEY BALL GEMĄ
Dalyvaus vietiniai ir iš toliau darbininkų chorai, kurie 
'revoliucinėmis dainomis linksmins tūkstantinę minią

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

liįe piknike, kuris labai svarbu bus pamatyti kiekvie- 
iriath darbininkui ir darbininkei.

Nhujus šokių Kavalkus Grieš Dvi Orkestros
i . ■ . ■

Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą

Wm. Norris (Norušo) 8-niy Kavalkij Orkestrą

Taipgi ir Virvės ir auklei lis. Brooklynas šaukia ki
tus rriiestus parėdyti 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
Jtijįp. -- --------- ----------------- ------------------------------—

Piknikas prasidės nuo 12-tos vai. dienią ir tęsis iki 
12-1 ai vai. nalcti<&£/ Dalyvaukite iš arti it* toli.

C;

Atšiminkife, kad šiathfc i 
nių. Tat išąnkstp įsigykite __
reiklų ilgai stovėti eilėje įrli vartų.

like bus teikiančiai žmo- 
žangos tikintus, kad ne-

Vietinė A.L.D.L.D. 25-ta
; kuopa laikė savo mėnesinį su- 
I sirinkimą birželio 8 d., Parti
jos kambariuose. šitas susi- 
I rinkimas buvo itin įdomus, nes 
■jame nedalyvavo kuopos val- 
I dybos nariai: Sekr. P. Glavec
kas, fin. sekr.—L. Rogers ir 
ižd.—K. Makusa.

Dalykas ve kame. Kuomet 
Lietuvių Svetainės direktoriai 
už .įsileidimą į tarptautinį dar
bininkų parengimą negrų dar
bininkų buvo atsakę svetainę

kuo- 
susi- 
šios 
sve-

tei- 
kad

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
1 - Įsteigta jau 25 Metai
Yra didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir Šoferių

Išsimokinkite naujausios rūšies mo
derniškoj jreingtoj Amato Mokykloj, 
Bendrasąi taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abėlni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų;
elektrinės sistemos, batarijos, mag- 
netai, pradėtojai (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
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta.

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

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

darbinin- 
yra prie- 
atsilanky- 
piknikus.

WATERBURY, CONN.

I DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas vra didžiausias žmorraus nriešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiaūfi—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačią
Kas yra didžiausias žmogaus priešas? 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs 
yra tąi ikanuolė prieš kitą amži
na žmogaus priešą—vidurių už- 
kietėjąną—-kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius

Urban’s Cold Powders '?
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) l 

jokių šalčių nebijo. Už 75c. u» 
baksą apsiginkluok nuo savo amĄ 
žino priešo!

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-1411

i
I

6102 Grand Avenue
(Kampas Clermont Avenue) 

M A SPETH, L. L, N.Y.
Telephone, Juniper 5-9796

Liet. Darb. Parko Bendrovės 
Išvažiavimas su Didele ir 

Įvairia Programa
Nedėlioj, birželio 21 d., Lie

tuvių Darže, už Lakewood 
ežero, Waterbury, Conn., 
įvyks piknikas. Kalbės V. J. 
Valaitis, A.L.D.L.D. 3-čio Ap
skričio sekr., ir A. Bimba,r' 
“Laisves” red. Dainuos cho
ras revoliucines ir liaudies 
naujausias dainas; bus kumš
tynės (boxing) ir kiti sporto; 
žaislai. Atliks Vilijos Choro 
sporto nariai. Įžangos tikietai 
geri 7 d. birželio. Prie tikietų 
duodama $3 ir $2 dovanų. 
Daug ir kitų dalykų bus ati
duota. Bridge water Darbinin
kų Kooperatyve Bendrovė 
duoda čeverykų, kas tuos če- 
verykus gaus, tai gaus tiesiai 
iš fabriko pagal savo mierą. 
Draugas Bimba daug pasakys 
apie sklokininkų darbuotę, ku-, 
rie ir vėl siuntinėja savo bulc-l 
tina, šmeižtus prieš Komunis
tų Partijų ir revoliucinį judėji
mą.

Būkit visi iš visos Connec-

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, 1 ‘ ‘‘ BROOKLYN, N. Y.

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

Vardas.

No____
Miestas

susirinkimams, tai A.L.D.L.D. 
kuopos susirinkime buvo nu
tarta ir išrinkta 3 delegatai 
nueiti į svetainės šėrininkų su
sirinkimą ir reikalauti pasiaiš
kinimo, kodėl minėtoms 
poms uždrausta laikyti 
rinkimai svetainėj, nes 
kuopos yra ir šėrininkčs 
tainės.

Kuopos delegatai gavo 
i giamą atsakymą, t. y.,
kuopa gali ir vėl laikyti susi
rinkimus Lietuvių Svetainėj. 
Pasinaudodams šia proga, P. 
Glaveckas parašė į dienraštį 
“Laisvę” be aiškaus pasitari
mo su kuopos valdyba ir na-

I riais, kad susirinkimas jau 
įvyks vėl Lietuvių Svetainėj, o,

Ine Partijos kambariuose.
Tai kur buvo logika taip da

rant? Juk pati kuopa turi
• nutarti, kur jinai laikys savo 
susirinkimus — pasiliks Parti

jos kambariuose ar grįš į Lie
tuvių Svetainę. Atrodo, kad 
draugui jau taip baisūs ir tie 
mūrai, kuriuose yra Komunis
tų Partijos raštinė.

Tą vakarą nariai nežinojo, 
kur eiti. Nariai nežinojo Gla
vecko sauvaliavimo, tad di

džiuma ir susirinko į Partijos 
i kambarius, o valdyba ir kele-, 
.tas pašalinių—į Lietuvių Sve- tieut valstijos. Nepaisant, lie- 
tainę. Kiti kad ir buvo atėję įus ar pagada, būkit visi; sve- 
į Lietuvių Svetainę, grįžo į su stogu, didelė. ' 
Partijos kambarius. j J. žemaitis.

Randantis pirjnįninkui, drau-j 
gui Kučiaųskųi, susirinkimas i 
tapo pradėtas, < 
gražiam būriui draugų. Pir-į 
mininkas paaiškino dalyką, | 
kaip tai įvyko. Susirinkimas1 
nutarė duoti Glaveckui didelį 
papeikimą, kad jis laužo kuo
pos tarimus. ,į
\ Susirinkimo sekretorė iš-j 
rinkta draugė Kučiauskaitė. 
Nutarta sekantį susirinkimą1 
laikyti lietuvių svetainėje. Pus-1 
metinis kuopos susirinkimas: 
įvyks 6-tą dieną liepos. Be t(o, j 
nutarta greitu laiku šaukti; 
ekstra susirinkimą.

Visi draugai ir draugės tu
rite dalyvauti sekančiame susi
rinkime. Reikia užsimokėti liž 
šiuos metus, taip pat gausit 
n’ąują knygą “Aliejų.” Tdd 
nepamirškite atsilankyti., 

Kuopos Koresp. ;

susu iiiKiitias i f’
dalyvaujant SKAITYKIT. PLATlNKIT

“LAISVĘ.”

LIETUVIS GRABORIUS

patar- 
ir už 
kainą,

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broa^wa^ , 

SOUTH BOSTON, MĄ$S, 
Residėnciją: 13 West 3rd Street '

Tel.: So. Boston 0304-W į

3OESOE&
THE COLLECTED WORKS OF

Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

Brooklyn. N46 Ten Eyck Street

—Street or Avenue
State_____________

©

©

o

■AM®

t

■Ii

A NEW EDITION

AT ONE-HALF PRICE
Everything contained in the original edition 

Issued by International Publishers
SIX BOOKS NOW PUBLISHED
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Dalinai Laimėta Kova 
Prieš Duonos Brangumą

Ketvirtadien., Blrž. 18, 191

Bedarbiai Iškilmingai 
Pasitiks Išėjusius iš 
Kalėjimo Draugus

Be-'♦.New York.—Downtown 
darbių Taryba rytoj ruošia 
draugišką ir demonstratyvį 
pasitjkimą d. Tumeriui ir L. 
Stokes’ui, kurie buvo nuteisti 
Šešiems mėnesiams kalėjimo 
už pardavinėjimą požeminiuo
se gelžkeliųose Daily Wbrke- 
rio, Komunistų Partijos Cent
ro organo. Pasitikimo mitin
gas įvyks po num. 87 East 
10th St,, Ne Yorke.

> • I •• . ; 1

Kai Nukirto Algas, Tuoj 
Darbininkai. Trenkė Darbą

• 'Jau nuo pereito pirmadie- 
čeverykų 

dirbtuvėj Princely Products, 
kampas Driggs Ave. ir North 
9th St.-, Brooklyne.

nio eina streikas

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”W. I. R. Piknikas Pagelbėt 

Streikuojantiems 
Angliakasiams

Telephone, Btagg 2-1910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Darbininkės moterys, 
skelbusįos streiką prieš 
nos brangumą ant 180-tos gat
vės, Bronxe, jau privertė ke
pyklų savininkus' daryti kai 
kuriuos. nusileidimus. Tūlos 
kepyklos jau pardavinėja tu
ziną pyragaičių (rolls) po 15 
centų, kur pirmiaus neduoda
vo be 20 centų. Bet streikie- 
rės tęsia ir smarkiną kovą, rei
kalaudamos numušti duonos 
kainą nuo- 8 centų? svarui iki 
5 centų, taipgi atatinkamai 
nupiginti kitus kepyklų pro
duktus. 1

Amerikos Darbo Federaci- 
t jos agentai nori pakrikdyti 

riams ir be to buVo^ mokama streiką, skleisdami plepalus, 
kad jeigu bus nupiginta duo-. 
nos.kaina, tai savininkai bus: 1 f
“priversti” .nukapot algas savo 
darbininkams. “Federeišiai” 
ir šiaip (įą^buojągi išvien su 
policija/ J$ąd '.šųląūžyt - streiką 

•prieš duoritk briaUgumą.
Antradienį trys streiko pi- 

kietuotojos buvo nuteistos 
penkioms dienoms eiti į kalėji
mą arba užsimokėti po $50 pa
baudos. . Jos nuėjo kalėti. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas stengiasi jas tuojaus 
paliuosuoti.

“Socialistai” Stoja už ; , 
Algą Kapojimą Valgyklą > 
Tarnautojams. į ,

Prieš savo vadų valią, per
eitą šeštadienį išėjo streikan 
stalų patarnautojai, arba “vei- 
teriai” 1-mo lokalu, priklau
sančio prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Jie venbalsiai, 
nusitarė streikuoti, kada Val
gyklų Sav. Sąjunga paskelbė, 
jog kertą algAs 40 nuoŠ, rink
tiniams veiteriams ir 25 nuo
šimčius dieniniams. O veite-

visiškai ■■ mizerna*. alga, nuo 
$16.67 iki $21 į ;savaitę;; gi 
merginos ir moterys stalų pa
tarnautojoj Igatihavo’ dari 25 
procentais mažiaus už vyrus, 
atliekiapČiuš jfąl pati įdarbį; i ■

“So^iklistų” dienraštis “For
ward” jau keliąs savaites ren
gė veiterius pasiduoti uždar-

Dąrbinin- bių nukapojįmams; visoj eilėj 
kai paskelbė kovą prieš begė-» rašymų “Forward” verkšleno 
dišką algų nukapojimą. O bo- apie Valgyklų savininkų be
sąs algas jiems nukirto nuo 35 das, apie jų biznio “neapsimo- 
iki 50 nuošimčių; Dąrbinin- kėjimą.” ’ Darbo Federacijos 
kės, kurios pasidarydavo į sa- agentai stengėsi suvesti veite- 
vaitę $18, bepaliko $9. Kur 
už čeverykų baksą mokėdavo 
60 centų, beliko 30 centų; nuo 
90 centų už baksą nukirto iki 
70 centų. Matomai, bosai jau
tė, kad darbininkai sukils prieš 
šitą bjaurų užsimojimą ant jų 
algų, tai išanksto pagarsino 
laikraštyj, kad reikia darbi
ninkų. Bet darbininkai tuo
jaus sudarė pikietą ir atėję 
darbo jieškoti darbininkai, pa
matę streiką, grįžo atgal.

Dirbtuvėj dįrbdavo 35 dar
bininkų bei darbininkių—dėū- 
giausia amerikonkų merginų. 
Iš jų tik trys merginos ir vie
nas vyras norėtų dirbti ir at
eina į dirbtuvę, bet visi kiti 
streikuoja.’ Visa šapa sustab
dyta. ' ‘ ‘ \

Streiką veda naujoji revo
liucini ČeVetykų darbininkų 
unija. Daugelis strėiklėHų 
jau,įstojo į Uniją. 'Bosai tūri 
pasistatę policistą priė 'dirbtu
vės, kuris neleidžia pikietinin- 
kąms grupėmis sustoti gatvėje. 
Gi du bosai, panašūs į nusipeJ 
nėjusius buldogus, stovi ant 
kampo ir įkalbinėja, darbinin- 
Ifėmąj^rįžti j dąrbą. Bet vel
tui ‘ jų' pastangos.’ Darbinin
kės p’akrato galvas ir sako,, 
}tad jos neis skebaut. r 

; Draugas.

kėjimą.” ' Darbo Federacijos

rius į draugiškas'derybas/ar
ba “bešališką” teismą su ma
joro Walkerio atstovais ir bo
sais, kad tuo būdu sumulkinti 
veiterius, privesti juos prie nu
sileidimų bosams ir išvengti 
streiko.

O dabar, veiteriams strei
kan išėjus, federaciniai lokalo 
viršininkai įsako dirbti virė
jams, indų pjovėjams ir ki
tiems užatreikuotų valgyklų 
darbininkams bei tarnauto
jams. Tatai gi yra taip pat 
Vėitb'rių streiko laužymas.

Kairioji Industrinė Maisto 
Dąrbininkų Unija išleido atsi
šaukimą. į visus tų valgyklų 
darbiųipkus ir tarnautojus, 
kad tuojaus mestų, dirbę ir st(Į- 
tų, kovon iŠyiep. su savo drau
gais veiveriais „pri^š Uždarbių 
kapojimus’ir už sąlygų pageri- 
niip4- Jie , yra visi raginami 
įštot į Ihdūšfripę Maišto’ Daf- 
bįhinįkų Uniją, kuri tik diena 
Sąžiningai kovoja' už valgyklį 
ir viešbučių darbininkų reiką-

pa- 
duo-

Trijų Ridgewoodo Kuopų 
Išvažiavimas Forest Parke, 
Sekmadienį

Ateinantį sekmadienį, birže
lio (June) 21 d., įvyks sma
gus išvažiavimas Forest Par
ke. Išvažiavimą rengia trys 
Ridgewoodo kuopos: A.L.D.L. 
D. 132-ra kuopa, A.L.DS. kuo- 
ga „ir LJD.S. 40-ta!kuopa.
. Pi^ograniQje <bu$/ dainų ir 
p r k k a 1 b ų. ‘' Užkandžių ir 
sveikų gėrimų niekam nepri
truks.
, , Vięi ir visos būkite sekma
dienį tąpie Forest Pairk pasL 
tip^spiinįrpę^ ’ r'pa$ikalbesjąxe? 
ęlfiiniĮ , p^sikiaUšyąime, gerą 
Įifdkalbžį išgirsime ir tįyru, oru 
pakvėpupsinjie.

Širdingai kviečia visus
Rengimo Komisija.

Kalba Prieš Uždarbią > 
Kapojimą,; o Patys Juos 
Begėdiškai Kapoja

NEW YORK. — Workers 
International Relief, arba Dar
bininkų Tarptautinė Pašalpa 
rengia didžiulį pikniką ir ma
sinį mitingą birželio 21 d., tai 
yra ateinantį sekmadienį, 
Pleasant Bay Parke. Visas 
pelnas yra skiriamas sušelpti 
streikuojantiems mainieriams 
ir jų badaujančioms šeimy
noms. i •

Apart kitų programos punk
tų, bus 'rodoma sovietinis ju
damasis paveikslas “Nuo Vol
gos iki Gastonijos.” šiame ju- 
dyje parodoma Gastonijos ir 
Passaico audėjų streikinės ko
vos, revoliucinis Ruhi* 'mainie- 
rių streikas, sukilimai prieš Ca

iro valdžią Rusijoj ir daugelis 
kitų streikų bei darbininkų su
kilimų prieš bosus. Bus taip
gi parodyta ir vaizdai iš Penn- 

, sylvanijos-Ohio angliakasių 
j streiko 1927 metais. Darbi
ninkų Laboratorinis Teatras ir 
vokiečių proletarinė dramos 
draugija suvaidins revoliucinį 
vaizdelį; bus ir daugiau įdo
mių teatrinių, muzikalių ir dai
niškų įvairumų. ]

14 Sužeista, Traukiniui

Iššoko iš vėžių New Haveno 
traukinio rūkomasis vagonas 
ties Woodlawn stočia, Bronxe. 
Tapo sužeista keturiolika 
menų.

as-

pa

Pakvaišėlis Papjovė 
Sūny ir Motiną

. Theodore Feltz, pernai 
leistas iš beprotnamio, įsiver-

! že antradienio naktį į kamba
rius po num. 128 Parker St., 
Newark, N. J,, ir dideliu pei- 

] liu papjovė ex-policmaną Fre
dą Q Grousklausą ir jo moti
ną. Paskui sugrįžęs pasisakė 
broliui, kad Grousklausai jam 
nepatikę, todėl jis juos ir pa-j 
skęrdęs. Brolis pranešė poli
cijai, ir žmogžudis liko areš
tuotas.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

iwtTMiiimitwMrRiT w>XMrtn

MOLLYN’S

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

Mšj 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.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laika? ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 

j išsimokinti į trumpą laiką ir 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)

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.

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 1 

šalę aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

ir

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 Ma
rion St., kamp. _Broadway, Chaun
cey Brooklyn, N. Y. ; J 

Naujoj vietoj 
s tu d i j a daug 
geriau. įrengta, 
todėl Paveikslai 
padarot kuo- 
puikiausib..

Nufotografuo
ja ir numalia-į 
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

St. stotis,

mis.

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

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ®

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Ubalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Kriminalis Policmanas

pa
r

fcjW’SS •ftSR «Ml ET*® *■* ta*
PARSIDUODA FARMA

r
2

1.

■ I

I

I
BL.

PARDAVIMAI

I s

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTBS 
CIGARAI

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

l»«««»»>«<»»»»»<«,

TEL, STAGG 2-0783

PARSIDUODA kendžių štoras. 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)

MOT, LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford A ve,, Brooklyn 

Tel. Grėenpoint 9-7831
Geriausia Studija Krooklyne. Ateikit Persitikrinti

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDEl’j’AKER)

; f •. • ■ i i * i : ii> ■
Gerbiami Bręoklyno jr apielįnjęės lietuviai ir lietuvaitės! Kvie

čiame visus atšilinkyti į mūsų puikiausi pikniką, kur bus proga 
sU pažįstamais sueiti ii* prie puikios muzikos smagiai pašokti.

Muzikantai, po vadovyste Prof. P. Retikeyičiaus, kurie sudaro 
, du benu, grieš be perstojimo, vėliausius lietuviškus ir amerikoniš

kus šakius. ^Kviečia RENGIMO KOMITETAS.
. ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATĄI

•<•»♦•/•••••• • • • ( • t > t • « t|'« • H • • Ii» M M /• • t»   litlimJl < • /

.■ ;45-tas METINIS < , . . /’ >1 45-tas METINIS

ŠV. JURGIO DR-STES PIKNIKAS
Subatojė; Birželio (Jqije), 20 d7 JJĮ31 ,.

■ " DEFTER PARKE ' I
į Jamaica Ave. ir .75th SL,< i i < 1 ; ( ( ’ Brooklyn,} N.J Y.

! ’ Pradžia' 2-rų' vai. po pietų Į ‘ . , , . .
< . į . ‘ j • ( , . . ; . ' • ' ' 1 ! ' !

sino, tas policistas jai net ran- siems kitiems minimos įstaigos' (State Highway) 4o0 pėdų frontas, 
kos kaulą perlaužė. darbmmkaips ir, tarnautojams, i statyk :stubas; ir par' ' ~ "

• nn vairiu nrlii nnn JR1 J

|| VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
šiais vaistais heužtraukia 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.

buvo, pasiųstas išlavintas peč- 
kūrys į to daktaro įstaigą, tai _____

T----,, „ ._, —---- ,------ pečkūriui pasiūlyta tiktai $25 Miestelio Centre (Northfield Center)
tos kalėjimam Kada viena iš algos į mėnesį, kur pirmiaus! Labai gera proga pasidaryti pini-

■ būdavo .mokama $100, Pana- Į SesSayj,n8^Tan&: !

Kapitalo Organas Dreba 
Del Mainierių Streiko

Wall Stryto stambiojo kapi
talo laikraštis “Journal of 
Commerce” (birž. 16 d.) iš
reiškė baimę, kad angliakasių 
streikai darosi panašūs į suki
limus. Bet sykiu jis pripažino, 
kad patsai badavimas verčia 
jnainierius stoti į žūt-būtinę 
kovą. Sako, jog mainieriai, 
uždirbdami tik po pusantro 
dolerio į dieną: ir gaudami par 
dirbėt tik* trejetą dienų į sa
vaitę, negali būt. pasitenkinę.' 
Tas Wall Stryto kapitalo! or
ganas pažymi,1 jog angliakasių 
kovai vadovauja ‘kairioji iNaęF 
onalė Mainierių Unija, kurią 
senoji nepajėgė “atpjau
ti” ir šalin numepti. “Journal 
of Coįjn^oė*’ į^ipgi pripažįs
ta; Kad revoliucinė Nacionalė 
Mainierių Unija ,^ra šimtapro
centiniai išvedus į kovingiau- 
sią streiką angliakasius/ dirbu-, 
Siųs Pittsburgh Terminal Kom
panijai*;: o Cąrnegie jCoa^kom- 
C? dąįykai, “beveik lygiai 

“Journal of Qommerce” 
betgi stengiasi apmuilinti svie
teliui akis, kad, girdi, ir ka
syklų savininkai šiais krizio 
įaįkais “negali ant savo iš
eiti;” o iš antros pusės, sako, 
jog Pittsburgho / apielinkės 
mainierių streikas taip žygiuo- 
a pinpyų ir yra toks įnirtęs, 
:ad “Vietinės* valdžios spėka 
oš begAli išlaikyti tvarką.” 

, ........... ..............
Gaisras Degtuku Dirbtuvėj

Sudegi ĮšeSnjJutyų degtįityų 
dirbtuvė (prie • Chęipįjr iif Water 
Sts., New Yorke. Nuostolių

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

susirinkimas įvyks 18 d. birže
lio, 8 vai. vakare, svetainėje 
218 , Van Sicklen avė., East 
New Yorke. Visi nariai atsi
lankykite. Kurie dar neužsi
mokėję už šiuos metus, ateikite 

iš1 ir užsimokėkite, nes jau knyp;a 
“Aliejus” gatava. Kurie neuž
simokės, tai knygos negaus.

Sekr. V. P.
(141-3) ■

New Yorke teisman 
trauktas policmanas James T. 
Brady. > Jis pirmiaus buvo pa
skirtas į policijos būrį, kuria 
daugiausia “gaudo” pasileidu
sias moteris ir merginas. Bet 
jis, kaip ir daugelis kitų to
kių “doros globėjų,” užpuldi
nėjo, ir suimdinėjo padorias 
merginas ir moteris ir reikala
vo iŠ jų didelių kyšių, kad pa
leistų; o jei ne, tai bus pasiųs- 

taip nekaltai užpultų moteriš- 
kių, Mildreda Roth pasipne- šiai nukaista uždarbiai ir viT! rai žemės, prie naujo didelio kelio1

‘ . Daktaras F. A. AJlen 
Physiatric Instituto, Morris-i 
town,’ N. J., yra pasakęs ka
pas prakalbų prieš uždarbių 
kapojimus. Bet jis pats yra 
begėdiškiausias kapotojas. Ka-

Paminėjimyi Intei’nax?ionalesSoIidariskumo Dienos 
ir Pirmas Rėdymas Darbininkų Kariavimo Judžio

■ J ’ “From th£ volga to gaStonia”
........... .. „ . (Padarytą Sovietų’ Sąjungoj)

Nedelioje, 21 Birželio (June), 1931
j į PLEASANT BAY PARKĘ , ( ,i J h į {Tingia p n r.

Pelnas skiriamas Vaikų Kempei jr JMainierių, Pągelbai. ,
Temykite sekančiup i8K|lbimup. * x 1 '

Petras Naujokas 
Savininkas

5 akrų išeina 75 
’duok. Galima pa- > 

parsiduoda nuo $1,000 ir augščiau. 
Stubų’ statėjui čia yra daug darbo: 
statyt stubas ir parduot. Galima pa- Į 
daryti iki 75,000 dolerių. 7 rūmij ; 
stuba, su naujos mados įtaisymais, 
k.t. steam heat, electric light, water, 
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 
ądresų. f ? i • < • 1 i . i :

P. S. Geografinėj vietoj stovi 
tdip: 8 mylios mio Newarko, 5 m. 
nuo OrRngeį, 8 m', nuo’ Morristown, 
N. .J?; (6; m. Caldwell, N. .J.; 5 m. 
Mlllburn, N. J.; 12-14 Paterson ir 
Passaic, N. ’ J., ir t. t.

> < GEORGE A. JAMISON 
(Janušonis)

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

(142-148)

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

J. LeVANDA
(Lev&ndaaskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

DR. J. Z. PEARSON <
CHIRURGAS , DENTISTAS /(

Patogiomis Centre )"
23 Flatbush Ayenue 4

Priešais Fox Teatrą į
PHONE, NEVINS 8-7545 J 
Virš 15 metų Brooklyne. Pa- <( 
tyręs gydyme be skausmų. Visi L 
vėliausi įtaisymai. Moteriškė ( 
patarnautoja. k
X-Ray. Veltui'Pasitarimas "

Žemos Kainos 
Lengvi' ISn»okėjintai

Ofiso Valandos-M) A. ‘M. iki 
8 P.M. Ketvergais ir subato- 

;• ■ this — 9 A7 M- iki 6 P. M.

Mesbe
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5041

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

taip pat turime žolių ir ^erą sandėlį gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA

Kiekvieną

229
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.
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