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* Svarbus Pranešimas 
Bostonui ir Apielinkei

“Laisvės” 20-metų jubilėji- 
niam piknike, Brooklyne, 
liepos 4 dieną.

Norwoodo L. L. R. Cho
ras ir So. Bostono Laisvės 
Choras važiuos piknikan 
kartu, kaipo vienas choras. 
Vienas didžiulis basas jau 
užpildytas. Bet dar randa
si keliatas draugų, kurie 
norėtu dienraščio “Laisvės” 
milžiniškam piknike daly
vauti, todėl mes, komisija, 
nutarėme nusamdyti antrą 
busą. Todėl norintieji va
žiuoti į pikniką, tuojaus už
siregistruokite pas komisi
ją: Norwoode, pas J. Gry
bą, 44 Chapel Ct., o So. Bo
stone pas Ig. Kubiliuną, 117 
H Street.

Kelionė ypatai į Brook- 
lyną ir atgal tik $5. Kurie 
važiuosite, užsiregistruoda
mi kartu užsimokėkite 
$5. Užsiregistruoti 
laiškais, prisiųsdami 
pinigus už kelionę.

Bušai išvažiuos iš
woodo nuo Lietuvių svetai
nės liepos 3 d. 9 vai. vaka
re. Grįžšime atgal liepos 5 
dieną.

Užsiregistravimui 1 aiko 
yra iki birželio 27 d.

Už komisiją,
J. Grybas.

A.L.D.L.D. II APSKRIČIO 
KONFERENC. DELE
GATAM.

Darbininkai Visy šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

MeSaitls PriepMusSį Chini jos Raudono ji Armija Grūmoja Užėmimu
ROME.— Mieste Poggio- 

marino 8 metų amžiaus 
mergaitė paišelių perbrau
kė per veidą Mussolinio 
piešinio ir paskui pasisakė, 
kad jai liepė tą padaryti 
Katalikų Akcijos vadai. Pa
starieji tapo suareštuoti ir 
nubausti po 6 mėnesius ka
lėti.

Miesto Nandiang, Kiangsi Provincijos Sostinės;
Komunistai Pasirodė Naujoje Vietoje

Ragina Ameriką Tartis su I 
Sovietų Sąjunga

ir 
galite 
kartu

Nor-

Draugai ir draugės! Kurie ■ 
važiuosite į II Apskričio kon
ferenciją, kuri įvyks sekmadie
nį, 21‘ birželio, Linden, N. J., 
susirinkite 7 :30 v. ryte į Penn- 
sylvanijos stotį, ant 32-ros gat
vės, New Yorke. Įsitėmykite, 
kad tai dienos šviesos taupymo f 
laiku. Kitas traukinys išeis jau ' 
po 10 vai. >

Valdyba.

Tai tik Buržujų. 
Apgavystė

NEW YORK.—Amerikos 
Garsinimos Federacija sa
vo pareiškime sako, kad 
visgi kapitalistai turėtų 
daugiau numesti nuo savo 
pelnų ir darbininkams. O 
tie patys Federacijos nariai 
yra kapitalistai. Jie kalba 
apie davimą “daugiau dar
bininkams” tik del jų ap
gavimo, o nieko nedavė ir 
neduos. Darbininkai tik 
per kovą iš jų pasiims dau
giau del savęs.

IŠ LIETUVOS
APLEIDĘS LIGONINĘ 

NUSISKANDINO

nės. Gi Chiang Kai-shek, 
kuris buvo paskelbęs, kad 
jis tuojaus paims savo ka
riuomenės komandą prieš 
komunistus, vėk atidėjo iš
važiavimą į frontą. ■

Tuo tarpu netikėtai dide
li Raudonosios Armijos bū-

Associated. Press kores
pondentas iš Shanghajaus 
praneša: Nepaisant to, kad 
Nankingo valdžia pasiuntė 
tūkstančius naujų kareivių 
į Kiangsi provinciją, Rau
donoji Armija grūmoja už
griebimu Nanchango, pro
vincijos sostinės ir labai ,xx --- ---------- - ------ j—
svarbaus miesto. “Raudo- riai pasirodė už- 125 mylių 
nieji,” kurie turi kietai už- į vakarus nuo Nankingo ir 
valdę visą pietinę provinci- apsupo labai svarbų miestą 
jos. dalį, artinas prie Nan- Chengyankkwau. Tikimasi, 
chango vartų. Nankingo kad miestas jau paimtas, 
valdžia skubotai pasiuntė j nes Nankingo valdžia tenai 
Kiangsi 20,000 karinome- neturi jokios khriuomenės.

IŠSIJUDINO MILŽINIŠKOS LIETUVIU 
DARBININKU SPĖKOS į “L.” PIKNIKĄ
Šiemet dienraščio “Lais

vės” metinis piknikas keti
na būti toks, kokio dar ne
same turėję dienraščio is
torijoje. Pasirodo, kad vi
sur išsijudino didžiausios 
darbininkiškos spėkos pasi-

Iš. “ rodyti šioj iškilmėje. Iš
, Galinis Pranas, 27 metų Norwood© ir So. Bostono 
Į amžiaus, iš Panemunėlio i ga(jčl atpiškėti du busai. 
vai. Gireisių km-,. kuris! gusidėjo ęhi darbininkiški 
buvo lengvai sužalojęs kū_|chorai ir trauks į pikniką 

ir dalyvaus programos iš- 
* l Na, o kur Wor-

1S

---------------- - ną savo žmonai Galinienei
Amerika ir Anglija Skubinas i Marijonai, ir kėsinosi pats py^ymę. Na, o kur Wor- 
Gelbet VokieHioS ' Pusl.zlįc!?uv0 paguldy- cesterjs kurio choras tikraiį v 1 ’?KienJ°S j tas I Rokiškio apskr. ligom- atvažiuos? Kur kitos Nau-
Burziiaziją Įnę.„ Š. m. gegužes men. 21i-osiop Anglijos. koionijos?

LONDON.— Parlamente, d. jis giązo is ligonines na- ' 
paskelbta, kad MacDonal-! mo pasveikęs ir kažkur din- 
das ir Hendersonas važiuos! go. Gegužės mėn. 25 d. be- J 
j Berlyną liepos 17 d. delei jjieškant Galinio' Ruopiškio L to t Da<sirb(lvs
konferencijos. Gi Ameri-:ezere 1J metro gilumoje; ' k - 1 ■ Y' 
kos iždo sekretorius . 
rew Mellon, spėjama, tais'visų aplinkybių spėjama, 
pačiais reikalais lankosi kad Galinis pasiskandino, 
pas MacDonaldą.

Vokietijos buržuazijai da
rosi riestai. Po vadovybe 
Komunistų Partijos Vokie
tijos darbininkai vis drą

Didysis Waterburis keti
na pasirodyti taip, kaip 
niekados pirmiau. Gi Bing-

Lllvl 1 , V/jUl v JLo HILU V IL 1AU111V V ' • i . - *1 *1

And-1buvo rastas jo lavonas. įš|»mnu _kartu musų p.kmke. 
. u I lunii rrn Z mir n i t n cn •

KAIP NUSIKRATOMA 
VAIKŲ

tijos darbininkai vis drą- Dumšių stotyj V-30 d. 18 
siau ir karingiau ruošiasi! vai. 30 min. į traukinio 34 
prie proletarinės revoliuc’ 
jos.

Kraujo Praliejimas už
Moteris Afrikoje

nr vagoną įlipo sodietė su 
krepšiu. Sekančioje Kalnė
nų stotyje išlipo sakydama: 
“Pasaugoki! krepšį kol aš i 

! pakalbėsiu su sesute.”

birž.PIETINĖ AFRIKA, 
18 d.— Laike didelių šokių 
padermės Hlongwa vaiki
nai įžeidė merginas pader
mės Amabomvu. Pastaro
sios vyrai susiorganizavo ir 
padare užpuolimą ant anos 
padermės. Karas tęsėsi iš
tisą dieną—17 užmušta ir 
17 sužeista.

Didelis Piknikas 
Waterbury

dar- 
pik-

, , ■ ?Waterburio lietuviai 
biftinkai rengia didelį 
nikų sekmadienį, birželio 21 
d., lietuvių parke, už Lake
wood ežero.< Visi dalyvau
kite. Bus graži programa. 
Taip pat bus net du kalbė
tojai: d. A. Bimba iš Broo- 
klyno ir d. Valaitis iš New 
Britain.

Komisija.

NEW YORK.— Albert 
Muldavin, stambus bankie- 
ris, buvęs Sovietų Sąjungo
je, parašė knygą “The Red 
Fog Lifts,” kurioje jis ra
gina Ameriką tuojaus už
vesti derybas su darbinin
kišką šalimi, žinoma, Mul- 
davinui rūpi biznio reika
lai.

Kapos Algas Chicagos 
Miesto Darbininkam

CHICAGO, Ill.— Viešųjų 
darbų komisionierius Sp>4^ 
gue paskelbė, kad neužilgo 
visiems Chicagos miesto 
darbininkams algos bus nu
kirstos 10 nuoš. Miestas 
taip nubankrutavęs, jog ne
begali išsiversti.

Pakartos Dvi Moterys

i BOMBOS, ŠAUTUVAI IR GELEŽINES 
ŠTANGOS PRIEŠ MAINIER1US 
OHIO; ŠELPKITE MAIN. ŠEIMYNAS!

ST. CLAIRSVILLE, O.— 
Birželio 18 d. buvo aštrių 
kovų diena mainierių strei
ke. Įvyko keli susikirtimai 
tarpe streikierių ir kasyklų 
sargų ir policijos. Pikietą 
prie Florence kasyklos, ne
toli Martins Ferry, užpuolė 
ginkluoti sargai ir policis- 
'tai. Prieš darbininkus pa
kartota gazinės bombos, 
šautuvai ir geležinės štan
gos. Daugeliui galvos su
skaldytos, kiti pritroškinti. 
Vienas mainierys randasi 
kritiškoj padėtyje. Kitas 
susikirtimas įvyko prie 
Blaine kasyklos, šalę St. 
Clairsville. Du mainieriai 
suareštuota. Dar 500 mai
nierių Blaine kasyklos išėjo

cho v ir pareiškė, kad jo pa
stangos sulaužyti streiką 
pagelba skebinės United 
Mine Workers unijos neiš
degs. Draugas Borich, Na- 
cionalės Mainierių Unijos 
sekretorius, sakė, kad 98 
nuošimčiai mainierių eina 
su nauja unija, kurie nepri
pažins jokios sutarties, pa
sirašytos su Lewis’© šaika.

Mainieriams Reikia Greitos 
Pašelpos

PITTSBURGH, Pa. — 
Darbininkų Tarptautin. Pa- 
gelbos sekretorius d. Sche
rer, kuris pribuvo į streiko 
lauką šelpimo reikalais, sa
ko, kad padėtis labai kriti^ 
ka. Daugeliui šeimynų grū
moja badas. Pašelpa turi 
būti skubinama iš visų Ą-< 
merikos kampų delei kovo
jančių mainierių ir jų Šei
mynų.

SZOLNOK, Vengrija. — 
Birželio 17 d. tapo pakar
tos dvi moteriškės Szaba ir 
Csordas. Jos jau pernai 

už

su net 33 ypatos. Bet da
bar jie nori sužinoti, ar 
laisviečiai galėtiį pasirūpin- ^uvo" nuteistos "mirtin 

nužudymą savo vyrų.ti su nakvynėmis svečiams 
—žinoma, ne už, dyką, bet 
kadangi atvažiuosime tiek i

Nepaisys Sutarties su Ske- 
bine United Mine Workers 

Unija 
HARRISBURG, Pa.

daug,_ tai reikia išanksto Meksik0S Kuiligll BčfloS 
oncivnninn ’’ w 4-apsirūpinti.

Well, drauge, pasakyk sa
vo armijai/ ■ jog -.nakvynės 
bus visiems—tegul nors vi- 
šas Binghamtonas atva-1 
žino j a—tik, žinoma, prole- 
tariškos.’

Pikniko komisija dar 
karta nori pabrėžti .kad ju
driai “Nuo Volgos iki Gas- 
tonijos” bus tikrai rodomi.

Antra, o tai svarbu: kas 
^arvt. ieigu lytų ta diena? 
Tankiai stoka giedros iš 
vakaro bei rvte sulaiko 
daug žmonių. Šiemet to ne
turi būti. Ulmer Parke yra 
milžiniška svetainė, kurioj 
telpa 10.000 žmonių! Šo
kiams vietos pakankamai.

visi

, MEXICO CITY.— Vera 
Cruz valstijos įegislatūra 
išleido įstatymą, kad kata
likų bažnyčią negali laikyti 
toj valstijoj daugiau, kaip 
vieną kunigą ant kiekvieno 
100,000 gyventojų. Tai reiš
kia, kad visoj valstijoj gali 
būti tiktai 11 kunigų ir 3 
pralotai.

li/vlvLulon U I\Aj, ra. —i v
Ketvirtadienį Pittsburgh© * Maistą ir pinigus siųski- 
apielinkės streikuojančių te: Pennsylvania-Ohio Re- 
mainierių delegacija p ribų- lief Committee, 
vo pas gubernatorių Pin-; Ave., Pittsburgh, Pa.

611 Penn

įsakė Laikyt Slaptybėj 
Karo Laivyno Reikalus

Užpykę Parapijonai
Bandė Pakart Kunigą

Draugė B. Zmitraitė rašo: 
“Čionai draugai įgaliavo 
mane parašyti ‘Laisvės’ šta
bui kaslink binghamtonie- 
čių atvažiavimo į ‘L.’ pikni
ką. Kaip jau pirmiau ra- Todėl, lietus-ne lietus, 
šiau, tariasi atvažiuoti bu- važiuokite į pikniką.

WASHINGTON. — Su 
prezidento Hooverio užgy
nimu, karo laivyno admiro
las Pratt įsakė visiems ofi- 
cieriams ir viršininkams 

! laikyti griežčiausioj slapty- 
Archivyskupas Froles pa- bėj visus laivyno reikalus, 

reiškė, kad jis to įstatymo O tai reiškia, kad Amerika 
nepildys ir šauksis prie fe- uoliai ruošiasi 
deralės valdžios. Girdi, ši- imperialistinio karo, 
tas įstatymas priešingas’ 
Meksikos konstitucijai. Šio 
patvarkymo praleidime Flo
res kaltina Vera Cruz gu
bernatorių, kuris turįs “ko
munistinių palinkimų.”

Įsivaizdinkite, ką tas reiš
kia: tik vienoj vyskupijoj 
—0 jų yra net trys Verą 
Cruz ’ valstijoj— dabar ran
dasi net 1,200 bažnyčių. Gi 
daugumoje yra po du kuni
gu. O kiek ten davatkų! 
Ir ieigu tik 11 kunigų tebus 
paliktą, tai kur dings ta ar
mija parazitų?

1 * r

f ’ . ‘ ’ '{j • A ( ’ t

Ateina Galas Mažoms Vais- 
. , tinyčioms

prie naujo

DALLAS, Texas.— Štai 
kas atsitiko čionai birželio 
18 d.: Apie trečią valandą 
ryte žmonės išgirdo bai
siausi šauksmą baptistų 
bažnyčioj ir subėgę rado 
bekabantį ant virvės ir ko
jų pirštais vos siekiantį kė
dę kunigą B. P. Brown. 
Nuimtas nuo virvės kunr- 
gas papasakojo visą istori
ją. Jis sakė, kad parapijo-

Socialistas Viršininkas Pa
darė Falšyvus Pinigus 
HELSINGFORS, Finlian- nai jo labai neapkenčia. To 

dija.— Miesto majoro pa- 
gelbininkas socialistas Itko- 
nen nutvertas darant fal
šyvus pinigus. Nubaustas 
4 metus į kalėjimą 
sunkių darbų.
Trys Užmušti, Penki 

žeisti

deLtą naktį, einant namo, 
keturi vyrai jį pagriebė, 
nuvarė į bažnyčia, surišo 
rankas ir kojas, užrišo bur- 

prie na, užnėrė virvę ant kaklo 
ir pakabino tiesiai virš sa
kyklos. Bet po kojomis pa
statė sulenkiamą kėdę, ku
rios jis kojomis negalėjo 

SUMTER, S. C.— Birže-j pasiekti. Ir paliko taip ka: 
lio 18 d. susidūrė trokas su'bantį. Bet kuomet jis pr’a-; 
automobilium. ?
žmonės užmušti, o 5 sužeis
ti. ?

Mussoliniui Reikia Religijos Į Melionas pas MacDonaldą
PARYŽIUS.— Laikraštis

•“Le Journal” paduoda sa- d. pas socialistą MacDonal- 
|vo korespondento pasikal- dą lankėsi Amerikos milio- 

niėrius ir iždo sekretorius 
ponas Melionas. Abudu tū
zai kalbėjosi .dviejų impe
rialistinių valstybių reika
lais.

Krepšio savininkei nebe- bėjimą su .Mussoliniu reli- 
sugrįžus, krepšy j1 rasta mo- gtfos klausimu. .Mųssolinis 
teriškos lyties kūdikis.

TRAUKINYS NUPJOVĖ 
BERNIUKUI KOJA

šeštadienį, gegužes130 d. 
apie 6 vai. ryto pusiauke
lėj tarp Telšių ir Eigųdžių 
stočių ėjęs iš Šiaulių kelei
vinis traukinys nupjovė že
miau kaulelio koją ir su
daužė galvą vięnam pieme
niui. Berniukas, gulėjo ant 
gelžkelio pylimo visai’ šalę 
bėgių ir, tur būt, miegojo, 
kad nepajuto ateinant trau
kinį, kurio mašinistas pas
tebėjo 'vaiką jau taip arti, 
jog sustabdyti traukinio jo
kiu būdu nebuvo galima.

. .. I ■■■.  , 
VĖL NELAIMĖ CU
KRAUS FABRIKE

Cukraus fabriką stato 
apie 300 darbininkų.

pasąkęs, kad religija būti
nai reikalinga valstybei. Ir 
tas tięsa: religija reikąlin- 

! ga kapitalistinei valstybei 
■delei palaikymo Vergijoj 
darbininkų. -

Legionierių Vadas Pasiro
dė žulikas

PONTIAC, Mich.— Bu
vęs Amerikos ’Legiono vice
prezidentas Brewer nubau
stas kalėti nuo 6 iki IŠ me
tų už klasta virpą čekių. 
$2,500 buvę skirta našlai
čiams, o Brewer susidėjo 
sau.į kišenių.

L|

Didesnė nelaimė vėl įvy
ko gegužės 29 d. Kaziui Pa
plauskui, gyv. Marijampo
lėje, dėžė su žvyriumi kris
dama nuo keliamosios ma
šinos, prakirto galvą. Nu
bėgo daug kraujo .

LONDON.— Birželio 17

Popiežius Atsileidžia > ■■ į. > 
Prieš Fašistus J Į

ROMEA^Papa išleido pa
tvarkymą,1 kad bažnyčiomis 
įsakoma pradėti < ■ religines 
procesijas, kurias buvo už
draudęs, 1 kaipo protestą 
prieš Mussolinį. Tas reiš
kia, kad Pijus XI eina prie 
kompromiso su fašistais.

Dar Du Bankai Uždarė 
Duris

CHICAGO, Ilk— Suban
krutavo ir uždarė duris 
Noel State bankas, kuris 
turėjo $4,000,000 '-depozitų., 
Kitas bankas užsidarė 
Waukegan, Ill./ su $l,2.00,: 
000 depozitų. < <

Su-

VISOMS AL.D.L.D., L.D.S.
' ATLANTIC CITY, 
—Kapitalistas Clyde 
sako, kad kaip visam 
kiam. bizniui, taip ir

N j A., T.D.A. IR CHORŲ
VALDYBOMSEddy 

sihul-
ma"Įsų ALDLD., LDSA., TDA. 

žiems drugštoriams . ateina chorų New Yorko ir 
galas.. Jie negali išsilaikyti ^ew jersey valstijų valdy- 
kompeticijo'j prieš didelių, 
kompanijų vaistinyčias.

. ~ ------ ----- Bet kuomet jis pra-
Nelaimėj 31 dėjo spardytis, tai virvė iš- 

Isitempė ir kojų pirštai pra
dėjo pasiekti kėdę. Tuomet; 
Brown šiaip taip žandus: 
kraipydamas atliuosavo 
burną ir pradėjo visa gerk
le rėkti pagelbos. \

Mes nutarėme šaukti vi-

;bų narius į specialį susirin- 
! kiiną aptarimui lavinimosi 
mokyklos klausimo.

Sako,* Kad Anglijos Kapita- rinkimas atsibus “Laisvės” 
las Išgelbėjo Austriją

Mirė Drg. Urmonas
A.P.L.A. Centro Iždininkas

Susi-

PARYŽIUS.— Francijos 
bankieriai tvirtina, kad jei
gu ne Anglijos paskola Au
strijai, suteikta šiomis die
nomis, tai ,ta buržujų-šocia- 
listų valdoma šalis butų su
bankrutavus.

svetainėj, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y., šeštadienį, 
20 d. birželio, 8 vai. vakare.

Visi draugai ir draugės 
būtinai dalyvaukite, nes 
mokyklos klausimas

Birželio 19 d. ryte mirė 
Augšč. Prieglaudos Lietu-• 
vių Amerikoje Centro iždi
ninkas, drg. Urmonas. Lai
dos iš namų po numeriu 37 
Norwich Ave., Westview^ 
Pa., birželio 22 d.

Siunčiam giliausią užuo-
yra jautą jo šeimynai ir ragi- 

labai svarbus visų reikalas, nam APLA. narius daly-. 
Liet. Kom. Frakcijų 

II Distrikto Vedėjas.
vauti jo laidotuvėse.

APLA. Centro Komit.
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KARO RENGIMAS PRIEŠ SOVIETUS IR 
i KAPITALIZMO GELBEJ1MAS
Melionas, Jungtinių Valstijų iždo ministėris, ir Stim

son, valstybės ministėris, važiuodami Europon,Į sakėsi, 
būk tai į “vakacijas.” Bet jų “vakacijos” turi. du svar
bius politinius tikslus. Jie nori geriau sumobįližuot Eu
ropą karui prieš Sovietų Sąjungą ir apsaųgėt-kapitalis
tines tenai valstybes nuo darbininkų revoliucijos, ypač 
ntjo revoliucijos Vokietijoj. ............. .

Karo mokesčių našta, užkrauta'Vokietijai'sulig ameri
kinio Y.oungo plano,, labai daug prisideda prie dabartie 
nio krizib didinimo ir darbininkų būklės bloginimo. JaU 
dabar Vokietijoj yra 5 milionai bedarbių ,o žiemą jų ar
mija galės pakilti iki 6 milionų ir daugiau, kaip kad bai- 
mijasi patys buržuazijos politikai. Paskutiniais laikais 

I ' beveik nėra tos dienos, kad neateitų žinios apie revoliu
cinių darbininkų susikirtimus su Vokietijos policija bei 
fašistais. Per penkis pirmuosius šių metų mėnesius 
tubse susikirtimuose žuvo jau 66 žmonės. Alkanųjų be- 

< daj’bių demonstracijos taip įsisiūbavo, kad “socialistas” 
Kelno policijos galva davė įsakymą šaudyti demonstran- 
tus be jokio persergėjimo. Panašiai elgiamasi ir kituo
se-Vokieti jos pramonės centruose.

E; * • ' '
;• Kas būtų, jeigu Vokietijoj įvyktų bolševikiška revoliu- 
i. eijk? Ar Vokiečių pėdomis nepasektų ir Lenkijos ir 

įvairių kitų kaimyniškų šalių darbininkai? Tuom klau
siniu yra giliai susirūpinus ir Amerika, stipriausia im- 

|* pejdalistų tvirtovė.
į’ai tas rūpesnis verčia Jungtinių Valstij

; irjsumažiht karo kontribucijų naštą, nors pirmiau Ame

Tai tas rūpesnis verčia Jungtinių Valstijų valdonus 
pamąstyti, ar nereikėtų padaryt Vokietijai nusileidimų 

riša apie tai nei prisiminti nenorėjo.
Jungtinių Valstijų finansų minlsteriui Melionui dabar 

livykus'Londonan, “socialistiniai” Anglijos ministerialn
g MfccDonaldas ir Hendersonas nušvietė jam dalyką: kad 

jeigu karo mokesčiai nebus žymiai sumažinti, tai Vokie-, 
• ■ įij^i gręsia revoliucija, todėl paskui gali pasidaryt velnią-, 
į va; ir kitoms Europos šalims! J ‘Ir šį kartą Melionas, Hoo- 

veęio valdžios šulas, atydaianir su pagarba klausėsi Am 
gliios social-ministerių prašymo, kad Amerika dovanotų 
stąmbią dalį savo paskolų “talkininkams” ir nuimtų nuo 
Vąkietijos pečių nebepakeliamą sunkenybę.,

Tiesa, tokis Amerikos susimylėjimas reikštų dar stip
resnį'.Vokietijos politinį ir industrinį prisirišimą prie 
Wall Stryto retežio, tačiaus tuomi būtų laikinai sudrū- 
tiųta Vokietijos buržuazija ir dvarininkija prieš darbi- 

tijąbūtų paversta į svarbią stovyklą karui prieš Sovie
tinių skolų naštą, Ame- 

spaudimo į Vokietiją, 
Angliją ir kitas šalis, kad jos panaikintų prekybos su
tartis su Sovietais; tuo būdu, lengviau galima būtų vyk
dyti prekybinis boikotas bei blokada prieš Sovietų Są-

j jungą. »

ja# ir kaipo imperialistų organizuotojai karui prieš So
vietų valstybę ir kaipo kapitalizmo “tvarkos” gelbėtojai
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niųkus ir dirbančius valstiečius. Tuo pačiu laiku Vokie 
_ .................. ... ’

t tų t Respubliką. Palengvinus kai 
ril*a galėtų daryt sekmingesnio

'i Ariediia ir kitas šalis, kad ios d

, i L.D.S.A. Veikimasrode, l
Birželio 10-tą dieną L.D.Š. 

A. 12-ta kuopa laikė savo su- 
’ sirinkimą. Atsilankė gražus

i Istė savus reikalus. Susirinki- 
Kada cholera siautė Ahg-:mas buvo gyvas ir gerų tari- 

lijoje, vieną moterį 24 me-lmų padaryta. Reikia pažy- 
fn. amžiais Philnmoln Tnn Imėt1’ kad ir šlame susirinki- tų amžiaus 1 lujomele Jou-Ime gavomc viena nauja narę. 
entre, palaidojo kaipo mi-1 Buvo SKaitoma laiškas nuo 
rusią. Kada duobkasiai uz-; dienraščio “Vilnies,” kuriame 
kasinėjo dųpbę ir palydovai' prašoma paramos. Nutarta 

i “Vilnies” Šerų už
10 dol.

Buvo skaityta laiškas nuo 
raginantis

įvijnui’ naujų skaitytojų “Lab- 
įoil Dėfenderiui.” Išrinkta ko- 

, . j“ , ' ' ) I ’ 'F ' l '.i!*— - I v, V 1VJ Vį J OVV, i, V. VU U, O
Moksįihinkai tvirtipM kad; ko^po jo^grabo atidarymo, (joms.visos draugės gelbės.

Svarstyta ir “Daily Worke- 
reikalai. Nutarta aukoti 
.” 5 dol. iš kuopos iždo. 

Išgirsta jo riks-[Buvo pranešta, kad A.L.DL.D. 
” • - 28-ta kuopa nutarė organizuo

ji bedarbius, tai ir mūsų kuo- 
■ pa išrinko komisiją iš dviejų 

Taip
i pat sužinota, kad draugai vy-

r Francijoš parlamentas pa-( Daktaro paliudijimas
skyrė specialę komisiją ko- kad ji. mirė kovo 23 

kur j vai prieš gyvų žmonių pa- valandą ryto, 1902 metais Ulinilll
1929 metais javai neužderė-į laidojimą. Jos priešakyje o už 7 valandų ji atgijo ir 'X’au^u^r^rimtarsvar- 

Ijo iš’priežasties perdidelio' stovi Dl. A. Fie. Ji surin-‘gyvena.
lietaus ir del to pasireiškė '1 
badas,- dabaf susiduria su 
dideliu vargų. Sako:

Šiais metais šiaurinės Lie- 
tuyęs ūkininkai: turės pradėti 
mokėti skolą ’ už 1929 m. > pa
vakario sėklas! Skola kaip 
školą-. Ją reikia grąžinti, ; bet 
ūkininkai laužo galvas, Haip 
surinkti pinigų.,.,.. į

i|iik;UŽ paimtas į.029 mj ;pa-; 
vašaiiįį sėklas ' buvę> paskaityt^' 
vicĮųtiąiškai po; 80 litų cėnt-; 
neriui,; o tai s^Aiai surinkt^ 
šiandien neužtenka į turgų 
nuvežti net trijų centnerių?’

I 1. v

Gi valdžia neleidžia ūki- • kaip 500 gyvų žmonių, tai 
ninkams atsiteisti javais. įyra nepilnai mirusių žmo- 
Mat, fašistinei valdžiai pi- ’ .
nigai taipgi reikalinga. To
dėl ūkininkai priversti lįsti 
į neišbrendamas skolas. 
Girdi,

Nieko tat nuostabaus, kad 
daugumas ūkininkų skolinasi 
iš žemės Banko pinigų net bė
gamosioms išlaidoms padeng
ti ; pasitaiko, kad procentams 
apmokėti reikalinga imti pa
pildomą paskolą. Bendrai ūki
ninkai labai prislėgtos nuotai
kos ii' maža turi vilties, kad 
užtrauktas paskolas galės iš
lyginti.
Žinoma, tas labiausia pa

liečia biednuosius ir viduti
nius ūkininkus. Buožės ir 
dvarininkai neturi tiek bė
dos.

Fašistinė valdžia biednie- 
šiamš ūkininkams ne tik 
nepagelbsti, l į ibet dabar la
biau juos spaudžia, versda
ma už 1929 $ietų sėklas už
mokėti pinigais.

i ........................  iii riiiiinninhii■■
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šiaurinės Lietuvos,; Fašistų “Vienybė” 
' Fabrikuoja Laiškus

Apie Sovietų Sąjungą
Sovietų Sąjungos 

šams darosi vis sunkiau ir 
sunkiau ją visaiį) niekinti ir 
žeminti darbo žmonių aky
se, nes pastaruoju laiku vis 
daugiau ir daugiau darbi
ninkų visam pasauly prade
da permatyti ir suprasti, 
kad vien tik Sovietų Sąjun
goj darbiųinkų gyvehirįfas 
gėrėja^ J Todėl ;kapitąl|štinė 
spauda bando paskle;sfi vi
sokius melūlsl - i i' ’ . ’

Fašistų “Vienybė”, kaipo 
kapitalistinės sistemos gy
nėja, irgi griebiasi visokių 
melų, bet “Vienybės” fašis
tiniai redaktoriai ant tiek 
yra žiopli, kad jie nemoka 
tų melų taip sutvarkyti, 
kaip sutvarko anglų kapi
talistiniai laikraščiai. Štai 
kokį kvailą tūlo P. Kriuke
lio raštą “Vienybė” talpina 
birželio 18 d. laidoj:

1931 m. balandžio 15 d. ga
vau laišką iš Maskvos nuo žy
maus švietimo komisaro, ku
riame jis taip rašo:

Musų švietimas tik turi va
dą, bet tikrumoje jis yra žen
gimas į akliną tamsą. Baisu 
kai musų jauni auklėtiniai pa
sirengę ne žmogaus rolę lošti, 
bet laukinio žvėries!

Pas mus 'nėra tikybos, nes 
ji draskoma ią pamatų, pas 
mus nėra švenčių ,nėra nieko 
to ką žmogus savo siela pa
guostų. Męs gyvename be vil
ties, be artimo męilės, kiek
vienas rūpinamės tik; savimi.

• • Taigi? labai nuostabu, kad 
ir komunistas pripažįsta, jog

• žmbgūš lengyiaii suvaldyti ir 
suderinti tikybds.. dėsniais.

I

Vargiai kas galėtų pada-
ryti k.vaih?e,. fabrikaciją. Kapitalizmo Knzio 
Tik įsivaizdinkite, žymus • 
švietimo komisaras” “susi
rašinėja” su fašistu Kriu
kelių, ir dar “rašo” tokį re-' 
ligniais burtais permirkusį 
laišką. Aiškus dalykas, kad 
“švietimo komisaro” laiš
kas. yra niekas daugiau, 
kaip kvaila fabrikacija.

prie
ko daug įdomių dalykų, o 
kartu pasirodo, kad ir ki
tose šalyse veikia kaip 
rie asmenys surinkime 
nių apie gyvų žmonių 
laidojimą. į

ku- 
ži- 
pa-

Klausimais stovi, kaip at-(dar meldėsi, išgirdo grabe [ nusipirkti 
Skirti tikrai mirusį žmogų riksmą ir' bildesį. Bijojo " 
nuo tiktai apmirusio:! epi-: atidaryti.i >; Pakviesta dak- 
lępsija; katalepsija, , skenrltąras Rogėr^ Kada jis pri- centro sekretorės, 
įdėlių,-.elektros jėgos su- buvo ir ištyrė mirusią, tai nares, darbuotis, ypatingai^ ga- 
. J., ,: ' apmirusių Jšjatrado ją'dar gyvą. Ji dairiu Dėfende].iui..,'U).inkta ‘
džiaugsmo arba? (išgąsčio, išgyveno (yjeną valandą lai-1 plišija jš dviejų jaunuolių
trenktų. ir apmirusiu

Franci j oje; pęr. metus laiko ;, Panašus JvykiS; bųyp, 1905, { 
palaidojama • ’ ne mažiau

Gilėjimas Lenkijoj

Kas Gali “Subytinti” “Nau-
Taigi Jungtinių Valstijų ministerial Europoje darbuo- jfelias JuodaŠimtiŠklime?

1 • • • 1 • . • A • • 1 • • V •'"'Ija$i ir kaipo imperialistų organizuoto jai karui prieš So- Tur but niekur kitur nė
ra bjauresnio juodašimtiš
ko darbininkų priešų laik
raščio, kaip soeialfašistų 
“Naujienos”. To juodlapio

buržuazinėse šalyse. Tą faktą visi darbininkai turi įši- 
dėti galvon; jie turi būt prisiruošę bile valandą stot ir 
apgint Sovietų Sąjungą nuo imperialistų. Tatai ypač 
reikia laikyt mintyje, besirengiant darbininkams prie . v 
Pirmosios Rugpjūčio, tai yra prie Tarptautinės Demon- ~į*’ze *2 Įb d., laidoj suniek- 
stracijų Diehoš Kovai prieš Imperializmą ir apgynimui Grigaitis ant pirmo
Soyietų Respublikos.
L«. _iB -
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$ j- * v i Išgelbčkite “Daily Workerj!”

--h H
| ■' /.' ’ fF E* f' ■ĘFoster. |!
t • PITTSBURGH, Pa.—. Man/

.jręsia greitas sustabdymas jo

j, O«o ir/AVes| Virginijos mainierių.

R’,-

puslapio dideliu antgalviu 
šaukią: .■ .

' Komunistų govėdos išterio- 
jusios 20,000 r Kinijos karei-

Aęh, kokis tai' “striokas” 
lietuviškiems .socialfašis- 
"tams'i ir, visfam? įkapitalįšti- 

’ ,m’ pąsauliui^—njinios ,kq-praneša, kadrily niarh ^pąsauliui^mimos ko-
___ . o___ _ _____dypias j4*ięidimp. faMi jsupliekė . Chinijos

bfftų baisūs smūgis didvyriškai ko vau Fpnnšylvarii j oš,' buržuazijos kariuomenę, 
* : “2 J ; ’ '/ ‘ t. TikĮai kurie s^ši^ędančią net; iš 20,000

J randasi pačiame kovos sukuryj, tegali gerai suprasti, ką' kąr&vių. Kovojančių dar-, 
I “Daily Workeris” reiškia šiems alkaniems^ įnirtusiai 'ko- bininkų minias tas socialfa- 
p vejantiems, vyrams ir moterims. ’ “Ta^:yra mūsų ląik-išistas vadina govedomis. 

raltis;” jie sako, leisdami jį per ranki! rankas, kol tūks- l Bet jeigu tie kareiviai butų 
į taigai fnainierių siižino “Daily Workeryj” duodamus i išskfcrdę tūkstančius darbi- 
5 koringus pamokinimus ir padrąsinimuš. 'Kuomet strei- i ninku, tai- ‘'Naujienos” 
į kas vis Jabiau plėtojasi ir kasdien nauji mainierių tūks- džiaugtųsi. 
’ iaMčiąi stoja į kovos eiles prieš e badavimą, tai būtų sta- Kas ' g.

Šftg kriminalis nusidėjimas leisti “Daily1 Workeriui” bent “Naujienas”
' taHČiai stoja į kovos eiles prieš-* badavimą, ;tai būtų sta-

i 1 • f ___ _ 1 • Z r TV TT Y _ i .. • _ • M K •_ 2.

kariuomenę,

gali 1 “sųby tinti”
> . h-i i t • • i , zztv -i ' ___v—— reakciniame,-Imtinai užsidaryti. Skubėkite tad gelbėti Daily Wor- juodašimtiškame rašyme?'

I /Atsiliepkite i drg.. Fosterio atsišaukimą, atsiųstą iš
_ •__ i ..... .1 . i n. j ; zzt\_ •

| ly ffrorkeris” negales susilaukt nei savo didžiojo Tag 
rinkliavų vajaus visoj šalyj, birželio 26, 27 ir 28 d.

fc'fuX’uun siųskite rinkliavas bei asmenines aukas šiuo ad- 
1 remi: Daily Worker, 50 East 13th St., New York City.1

Bėdavoja Apie Šiaurinės
< ■ . j . Į' • w UZ w W' v y' . ~ ~ I* •

jhlfi’nierių kovos lauko! Jeigu to nepadarysite, tai “Dai- Lietuvos Ūkininkus
.'■•.i. 1— 11 • 1* 1V« • m ___

Lietuvos klerikalų orga
nas- “Rytas” ' birželio 5 d. 
laidoj rašo, kad- ūkininkai

Varšuvos prekybos pra
monės palata, padarius ba
landžio apžvalgą, labai tam
siai žiūri į ekonominę Len
kijos padėtį. Prekyba stovi 
sustojus, rinka susiaurėjo 
del darbo mokesčio ir algų 
darbininkams ir tarnauto
jams sumažėjimo, padėtis 
pinigų rinkoj pablogėjo.

Metalo dirbamojo j pra
monėj yra susidarius labai 
sunki padėtis. Žemės ūkio 
mašinų dirbimas mažėja 
del to, kad jų kaimas nerei
kalauja. Daugumas fabri
kų stovi.

Chemijos pramonėj rei
kalavimas iš pusės žemės 
ūkio ir apdirbamosios pra
monės yra silpnas. Nežiū
rint to, i kad superfosfato 
kainos pamažintos 15 nuo
šimčių, ’ jo į į parduota šiuo 
sezonu 12,300 vągpnų vietoj 
6,600 vagonų 1930} ' metais 
ir 11,700 vagonų 1929 me
tais. , . ■ >

\ '■ » ‘ 
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Tūkstančiai Darbininkų 
Metami .Gatvėn

' Lenkijoj kone visose pra
mones šakose mažinama 
darbininkų skaičius, Po 
didelių darbinihkų atleidi
mų Augštojoj Silezijoj, im- užklausė 
ta atstątinėt iš darbo dau- kam taip varpai 
gybė darbininkų ir Lodzės 
tekstilįhėj pramonėj. Šeib- 
lerio ir Grotmano,' o taip 
pat Geierio fabrikuose at
leista virš 2,450 darbininku. 
Kai kapitalistams nėra pel
no, tegul sau darbininkai 
miršta badu,-‘-tai augščiau- 
sia buržuazijos moralė.

metais su Choven, Racamai- ri0” r( 
rėje, netoli miesto Saint-|“D.W. 
Etienne. TV;’ ‘ ‘ ”....  '
mas grabe, kada jau pusė-[ 
tinai žemėmis jo grabas bu-Į 
vo, užverstas. Kuomet ta-l^-’augiŲ'tem”'dai‘-bui.‘ 
po atkastas, tai visi požy 
miai rodė, kad jis buvo pa-;rai nesuspėja pakalbinti tuos 
laidotas gyvas, bet mirė į laikraščių skaitytojus, kurių 
nuo užkasimo. prenumeratos parbaigę; tai ir

. i šiam darbui paskirta dvi drau
gi ulas Juozapas Nazzari,; g(js Jos bendrai veiks su ki- 

Florencijoje, Italijoje, buvo I tais draugais, kad atnaujinti 
palaidotas skiepe, sausio I laikraščių prenumeratas. Su- 
mėnesi, 1906 metais. Jis i Prantama, šių komisijų yra pa- 
atbndn išlindo iš ou-ibo !reiga kuo dau8‘iausia ^autl ir atouuo, Si nuo is g abo, naui-u laikraščiams skaitytojų, 
atidarė skiepo duris ir pa-1 Iš ‘ naujų dalykų, nutarta 
rėjo namo. Tais pat me- rengti bendrą pikniką su A.L. 
tais Italijoje tūla motina I D.L,D. 28-ta kuopa. Komisi- 
Ozella atkasė savo 14 metų|J0n išrinkta mūsų jaunuolės, 
sūnaus Danielio kapą ir at- ^0? ž?da f?.™’ Pa,sidy.'?uo„tl;..... ,. ,. ; \ . . i Sekanti nedeldienj, birželio 21rado Ji gulintį kitokioj pa-idiena> Pai.ko Bendrovė rengia 
detyj, negu jis buvo palai-j piknikų, 
dotas. '

1905 metais sodžiuje 
toli miesto Pavia buvo 
ręs tūlas Glonovella. 
išgulėjo visą naktį ant 
tos, ir kada rytą jį norėjo 
įdėti į grabą, jis atgijo.

Sausio 17 d., 1908 metais, 
Franci jos mieste Marselyje, i 
į viešbutį buvo pašauktas 
daktaras Icard prie miru
sios panelės, Marie Therese 
Juglary. Jis pripažino ją 
mirusia. Kada kita diena 
atėjo miesto vaidininkas, 
M. Sayou, padaryti reika- .
lingus dokumentus, tai pa- lams’ reikalui esan . 
tarnautojas jam pasakė, 
kad ta mergina buvo atgi
jusi ir tik mirė šį rytą. Pri
buvo vėl tas patsai Icard! 
daktaras ir pradėjo duoti [ 
jai visokius vaistus. Už[ 
kiek laiko ji atidarė akis, o; 
už pusės valandos jau kai-j 
bejosi su daktaru. Po to | 
ji dar daugelį metų gyveno. [ 

Savo laikais Francijos:
karaliaus Louiso XIV sugu
love, panelė de Mantenon, 
taipgi mirė ant laivo jiems

nių. Vokietijoje; 560, o An
glijoje iki 1,00'0.

Jie paduoda ve kokių da
vinių :.^

Šių metų 15 d. kovo pro
vincijoje Bibio-Čilijoje mi
rė moteris. Ji buvo grabe 
per dvi dienas ir naktis. Už 
trijų valandų pirm jos pa
laidojimo jos giminės pa
matė sujudant grabą ir iš
girdo šauksmą “vandenio!” 
Pasirodė, kad moteris bu
vo 'apmirusi katalepsija-ap- 
mirimu.

Pereitais metais Japoni
joje buvo “miręs” princas 
Musukaka. Kada jį lydėjo 
į kapus, jis atgijo. Komisi
ja įrodinėja, kad tokių įvy
kių 1929 metais Franci j oje 
buvo net 20. ' L

Tik kelios dienos atgal 
Ispanijoje tūlas Frasquito 
iš Malagos atrastas gulin
tis ant grindų,} į jĘuyb. pa-- 
šauktas , daktarąs/ Tkuris 
pripažino jį mirusiu >ir iš
davė .kortelę laidoti; tapo 
palaidotas. Už dviejų die
nų greta jo duobkasiai iš
kasė kitą duobę, ir išgirdo, 
kad grabe beldžiasi. Kada 
jie atidarė grabą, atrado jį 
gyvą.

Bet iš visų tokių atsiti
kimų, tai yra labiausiai pa
garsėjęs įvykis su Jungti
nių Valstijų generolo Lee 
motina. Jo motina, Anne* 
Carter Lee, buvo palaidota 
skiepe (koplyčioj), kaipo 
mirusį, ir po septynių die
nų po jos palaidojimo ka
pų užveizda išgirdo riksmą. 
Kada atidarė grabą, atrado 

gyvą. Už 15 menesių po 
jos šių laidotuvių ji pagim
dė Robertą Lee, kuris už
augęs buvo generolu ir ko
mandavo konfederatų ar- begrįžtant į Franciją. Jau į 

viskas buvo prirengta įme-1

. Bus du kalbėtojai ir 
įdainuos Vilijos Choras. Vi- 

ne„!sos draugės pasižadėjo daly
vauti šiame išvažiavime.

Birželio 13-tą dieną kuopa 
Icn- buvo surengus vakarienę. Rei

kia pasakyti, kad visas dar
bas buvo, sukrautas ant tų 
draugių, kurios buvo komisi
joj. -Jos pačios turėjo daryti 

i vakarienę, platinti tikietus ir 
I kviesti svečius. Kitos drau
ges joms mažai gelbėjo, bet 
vakarienė buvo gana skaitlin
ga. Buvo pilna naujoji sve
tainė. Dar tikietų turėjo grą-v 
žinti atgal, žodžiu, viskas iš- • 
ėjo gerai. Kuopa ir vėl galės 
paaukoti darbininkų reika-

ini

Reikalinga Skubi Parama 
Streikuo jantiem Mainieriam

miją pilietinio karo metu.
Taipgi Anna Held, juok- sti ją į jūres, kaip viens iš [ 

darė teatrų lošike, buvo jūreivių pastebėjo dar pla- 
pripažinta daktaro mirus,:*kant Jos- vieną gyslą, ir- 
bet po to už dviejų valan-'kiek vėliau ji atsigavo, 
du .prądėjo jos širdis plak
ti, atgavo veidas spalvą ir' 
ji. atsigavo. ....

Franci joje 1901 metais, 
26 d. liepos, biednaš'valstie
tis, Jcan Granet, 27 metų 
amžiau^, nurhirė. Jokių gy
vybės pėdsakų nebuvo. Jo atidarė akis—atgijo, 
teta sukvietė gimines ir pa-

lošike,

Šiaip metais; vasario mė-( 
[ nesi, Latrobe, Pa/, mieste- ■' 
lyje, tūlų, Bunca. mirė mer-' 
gaitė Anna, ir kada viena' 
iš giminių . įnųėjo prie josi 
grabelio pasimelsti, tai 
npergaįtė ,iškėjė rankutes ir

Dr. Fie surinko labai ii-Į 
žįstamus ir prisirengė prie gą su Vąšą tokių apmirimų, i 
laidojimo, o bažnyčios var- ir jis sako, kad tai tiktai j 
pai (skambino už jo “dū- dalis' jų, nes didžiuma ne-j 
šią.” Valstietis pakilo

Darbininkų Tarptauti
ne Pagclba ir Darbo Uni
jų Vienybės Lyga šaukia 
darbininkus gelbėti strei
kuojančius mainierius 
Pennsylvania ir Ohio val
stijose. D^rbminkai atei
viai, jauni ir seni, visų 
tautų ir rasių šaukiami 
gelbėti darbininkus, ku
rie jau badauja. Jų vai
kučiai ir moterys neturi 
ką valgyti. 32,000 darbi
ninkų kovos Jauke.

Kas kaip gante, taip 
remkite šiuos badaujan
čius ir kovojančius darbi
ninkus ir jų kūdikius*

Penu, ir Ohio Mainicrių 
Gelbėjimui Komisija, 

799 Broadway,
New York City, 

Room 614.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVE.” .

ir,tikrai mirusių yra palaido-'jau /ra miręs, o jeigu sų- 
,susirinkusiųjų,! jama ir jie ten nusikamuo- "

ja, niekam nieko nežinant. 
Klausimas, kai]) geriau

siai ir parankiausiai patir
ti, kas yra pilnai miręs ir 
kas ne. Kaip kurie prop )- 
nuoja nupjauti tam tikrą;bar Jungtinėse Valstijose 
arteriją, idant patirti, ar Tūkstančiai žūsta del stokos 
kraujas jau nebėga. Kiti [maisto, gyvenimo reikmenų 
piršto užveržimą, ir jeigu i ir medikalės pagelbos. - ; > 
jis netinsta, tai žmogus'

gaudžia. I 
Jam atsakė, kad už jo dū-! 
šią. Tada jis nulėkė prie 
bažnyčios - ir skambintojui 
įsakė sustoti.

Miestelyje Basteyroux 1 
taip buvo numirusi panelė 
Antoinette, 25 metų am
žiaus; duktė valstiečių An
toine ir Jeanne Gardille,

tinsta, tai dar gyvas'. Ži-
7 C J V

noma, tokis susirūpinimu ' 
yra ne linkui biednų darbi
ninkų ir jų šeimynų, bet 
linkui viešpataujančios kla
ses nariu. Proletaru ir da-

D. M. Š.



Laisvės Choras iš South Boston, Mass.,

Milčjiffl# Apvaikščiojim Iškilme Įvyks

S U B A T O J E

JIEMS VADOVAUS EDVARDAS SUGARIS
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< Rusais atvyksta draugai iš šių miestų: Bostono, Norwoodo, Waterbu- 
ry’o, Binghamtono, Newarko, Harrisono ir iš kitur. Iš Montellos, Phi- 
ladelphijos, Clevelando ir kitų mažesnių miestų atvažiuos daug priva 
dilėmis mašinomis.

*

Šiame piknike matysitės su draugais ir pažįstamais iš arti ir toli. Dėka dviejų dienų šventei, 
bus pu&i proga iš toliau atvykusioms pamatyti New Yorką, didžiausią ir garsiausią pasaulyje 

komercijos centrą.

Jau Sukako 20 Metą, kaip “Laisvė” Leidžiama
Ruošiama įdomi programa, kurioje dalyvaus daugelio 

tolimesniu miestų dailės ir sporto grupių

Worcester, Mass., su Norwood, Mass.,

EDWARD J. SUGAR 
žymus veikėjas dailės srityj

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

revoliucinėmis dainomis linksmins tūkstantinę minią

"Nuo Gastonijbs iki Volgos”
Taip užvardintas judžių paveikslas bus rodomas šia

me piknike, kuris labai svarbu bus pamatyti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. 1

Naujus šokių Ka valkus Grieš Dvi Orkestras

Pagarsėjusi Prof. Retikevieiaus Orkestrą
— I R —

Wm. Norris (Norušo) 8-nią Kavalką Orkestrą
Taipgi bus ir virvės traukimas. Brooklynas šaukia ki

tus miestus parodyti savo spėkas.
Dabar laikas atsiliept.

Šįmet turime progos daryti žaislus “Laisvės” piknike 
dėka tam, kad Ulmer Parkas, kur “L.” piknikas Ims, 

yra žymiai padidintas.
ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

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

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

MM
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šeštadienis, Biržei. 20, 1931Puslapis Ketvirtai

YOUNGSTOWN, OHIO Telefonai: So. Boston 1662—1373

A J. KUPSTISIš L.D.S. Veikimo Laisniuotas Graborius

antrašu:
STREET1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA, PA. Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nerišliomis: 10-12 vai. ryte.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

Tel. Porter 878S
OFISO VALANDOS:

Dar-
9-ta

kari pereitam susirinkime liko nutar
ta perkelti susirinkimus iš sekma
dienio antros savaites mėnesio į tre
čiadienį kas ketvirta savaite mėnesio, 
7:30 vai. vakare. Įsitėmykit, kad 
galėtumėt lankyti susirinkimus.

Organizatorius.
(145-146)

Birželio 14 cL Lietuvių 
bininkų Susivienijimo 
kuopa surengė pikniką Robin
son girioj. Iš kart atrodė, 
kad bus lietaus, bet žmonės 
nesiskirstė, nes oras buvo ga
na šiltas.

Žmonių susirinko gana ge
ras būrys, tai vis mūsų prita
rėjai. Jie klausinėjo apie L. 
D.S. pastovų čarterį. Mat, no
li įstoti į šią organizaciją. Tu
rime pritarėjų, bet turime ir 
priešų. Pavyzdžiui, mes nu
tarėme rengti pikniką 14-tą 
dieną birželio ir pranešėme ki
toms draugijoms, kad jos ne
rengtų parengimų tą dieną. 
Tai Lietuvių Kliubas, sužino
jęs, kad mūsų kuopa rengia, 
nutarė irgi tą dieną rengti sa
vo parengimą ir toj pačioj 
vietoj. Įvyko du parengimai 
—piknikai. Jie tai darė, kad 
mums pakenkus, bet apsiriko,; 
nes pas mus buvo publikos du 
kartu daugiau, negu pas juos, i

Negalima kaltinti visų 
kliubo narių už tą parengimą, Į 
Tai padarė tik gegužiniai Ja-j „!lsil,sti <^^3 ko„ferencijn ir 
Šistai, kurie padėjo Gegužiui, įteikti gerų sumanymų del L.D.S.A. 
skaldyti 36-ta seimą. Tie žmo- gerovės.

! Rajono org.

SO. BOSTON, MASS.
A.L.D.L.D. 2-ros kuopos susirinki- Į 

mas bus trečiadieni, 24 d. birželio, ■ 
Liet, l^licčių Kliube, 376 Broadway, ; 
7:30 vai. vakare. Visi nariai atei- į 
kit, yra svarbių reikalų aptarti. Pa- , 
sistengkite užsimokėti ' mokesčius, 
gausit naują knygą “Aliejus!”

(145-146) j

hartfordTconn. i
Svarbus T. 1).A. Liet. Sekcijos su-į 

sirinkimas bus pirmadienį, 22 birže-i 
lio, po No. 29 Lawrence St., 7:30 • 
vai. vakare. Draugai ir draugės, ma
lonėkit ateiti i susirinkimą, yra. svar- 

Tai yra *L.L.R. Į bių reikalų aptarti. Kurių mokestis 
. Vi- j užvilkta, pasistengkit užsimokėti.

Valdyba.
(144^145)

JUOZAS KAVALIAUSKAS
SKAITYKIT IR PLATI N- 

KIT “LAISVĘ”

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu

Dr. Jonas Repšys
381 Massachusetts Ave.

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

PRANEŠIMAS
| Apskričiui Komitetams šių organi
zacijų: J. V. Komunistų L. F., A.L. 
D.L.D. 7-to Apskričio, L.D.S.A. H 
Rajono, Meno Sąjungos II Apskri
čio ir T.D.A. bendras posėdis įvyks, 
sekamadienj, 21 birželio, Atletų Par
ke, Walpole, Mass. 
Choro ir Laisvės Choro piknike. 1 
si komitetų nariai būkite tame posė- ' 
dy, bus išduotas 5-kių apskričių ben- I 
dro pikniko raportas ir apkalbama | 
kiti mūsų organizacijų reikalai. Po- J 
sėdis prasidės 1-mą vai. dieną.

A.L.D.L.D. 7-to Apskr. org.
J. Grybas. Į

L.D.S.A. I Rajono Konferen- ! 
cija

Draugės, 
kėt laiškus 
kale 
konferencijos. Konferencija įvyks 12 
liepos (July), Hungarian Hall, 9 
White St., Hillside, N. J. 
taip: važiuokit Hudson tube, paim
kit busą No. 10 ir važiuokit iki 
Hillside, ten išlipki t ant kampo 
Long Ave. ir White St. ir rasit, sve
tainę. Išvažiavimas bus Pocahon
tas girioj, ant Pocahontas Ave. .

?.s, nosivėluokite. Konferenci-Į 
ją turime pradėti lygiai 10-tą vai.

I ryte, o po konferencijai visos turė- ! 
' sime dalyvauti išvažiavime. Visos ; 
• 1 Rajono kuopos privalo išrinkti ir 

. • pasiųsti delegates

ir Išvažiavimas
manau, kad visos aplai- į 

nuo rajono sekretorės rei- ! 
L.D.S.A. 1 Rajono šaukiamos i

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos vietos distrik- 

tas. rengia pikniką sekmadienį, 2 d. 
rugpjūčio (Augusi). Prašome vie
tos ir apielinkūs organizacijas nieko 
nerengti tą dieną. Vieta' ir kitkas 
bus

dieną........... . ......................
paskelbta vėliau. 

Komitetas.
(144-146)

WORCESTER, MASS.
įKui, v A.L.D.L.D. 11-tos kuopos Susirirt- 

Važiu’okit i kimas bus sekmadienį, 21-fną d. bir-
j želio, Lietuvių svetainėj, 29 Endicott 
St., 10:30 vai. ryte. Visi nariai at-

I eikit ir pasistengkit užsimokėti mo- 
Turime svarbių reikalų ap- 

Taipgi yra parėjus nauja 
Sekr. J. K.

. (144-145)_______________ • ' i

! tarti.
; knyga.

' .t, . . ines laukė savo išvažiavime,; 
kad kas pas juos ateitų, kad ■ 
darbininkai neštų jiem centus,! 
bet apsiriko. Visi darbiniu-! 4 . 
kai smagiai linksminosi musų }<liris j • 
kuopos išvažiavime, ir dar at- ( June) 28* d., 1931, Olympia Parke, Į 
ėjo iš jų pikniko pas mus. į)ury’ 
Jaunuoliai laimėjo dovanėles Dalyvaus 
už bėgimą. Tas dovanas su-j 
teikė draugas F. J. Madison. ;

L.D.S. 9-ta kuopa yra dar' 
labai jaunutė, palyginus su fa-' 
šistų valdomu kliubu, bet ji
nai turi apie 30 narių, o fašis
tų kliubas vargu beturi vieną 
tuziną narių. A.P.L.A. 24-ta 
kuopa taip pat dar jauna, turi 
apie 30 narių, išmoka pašel- 
pas ligoniams ir veda draugi
jos reikalus niekam kelio ne
pastodama. Bet fašistai ją • 
šmeižia. Jie plepa, kad A.P. 
L.A. kuopa nemoka pašelpos 
tiems nariams, kurie nemoka 
rusų kalbos. Tai grynas me
las. Ši draugija išmoka pašel- 
pas visiems nariams pagal j 
konstituciją. ;

Vieną kartą tie gaivalai su- 
sirinko į vieną stubą Dickson 
gatvėje ir ^varstė, kaip gali- 
ma išdeportuoti draugą Mad- ‘ 
ison. Net kunigas jiems liepė ! 
atmesti tą jų kvailą sumany
mą. Tai prie kokių darbų 
prieina mūsų tautos išgamos.

Nepaisant tų visų puolimų, 
mūsų piknikas pavyko gerai. 
Mes tariame ačiū visai publi
kai, kuri atsilankė. į

Saulėtekis.

Pasaulis Gali Būti Amžinas

PASADENA, Calif.
Profesorius Tolman sako 
kad pasaulis gali būti amži 
nas. Klysta tie mokslinin
kai, kurie tvirtina, kad 
energija eina mažyn, nyks
ta ir todėl ilgainiui viskas 
žlugs, išnyks.

Silpnas Skilvis Pa 
daromas Stiprus

Jeigu jūs turite mažą apetitą ir ką 
valgote yra sunkiai suvirškinama. arba__ 
daro jums nesmagumą, 
tik per kelias dienas ir r>: 
prastą pagerėjimą. Nuga-To 
geresn] fti>etitą ir ką jūs valgysite bus Idbji 
vai suvirškinama. Nuga-Tone 
nuo ligų perų, pašalina inkstų ar 
pakrikimus, nuveikia konstipaeiją ir 
duoda naują spėką ir jėgą nervams, 
menfms ir gyvastingiems organams. 
ga-Tone yra pardavinėjamai 
Jeigu aptiekininkas neturi jo. paprašyk'', 
užsakyti del jūs iš savo urmininko.

jŪH 
Iš

imkite Nuga-Tone 
Pastebėkite nepa
žino suteiks jums

išvalo ’ kūną 
pūslės 

prl- 
rau- 
Nu- 

aptiekininku. 
o j>

Bieliauskiene.
(145-1146)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo , 

rengia šaunų pikniką, • 
įvyks sekmadienį, birželio '

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. 5-to Rajono Komiteto su- Į 
įtikimas bus sekmadienį, 21 bir- j 
io, A.L.D.L.D. 6 Apskričio pik- j 

Jei tą 
bus lai- ' 
N. 5th 

malone- 
nes

sekmadienį, 
. 6 Apskričio 
•ings, N. J. 

susirinkimas 
Liaudies Name, 995 

Visos esančios komitete 
dalyvauti šioj konferencijoj 
svarbių reikalų.

R. O. B. Ramanauskienė.
(144-145)

I dieną, lytų, tai 
į komas 
! St.
i kit

PRANEŠIMA!
IŠ- KITI!R

LIETUVIŠKAI-AMER1K0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
. Įsteigta jau 25 Metai

Yra didelis Pareikaląviipas Automobilių Mechanikų ir Šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškoj Įreingtoj Amato Mokykloj, 
Bendrajai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni 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.

Asižvelgiaht i bedarbę, mes nu mušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Spccialis 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 (JTO. SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y. e

Greitas Laivu Patarnavimas j Europą
Per Hamburgą Mūsų 
HAMBURG 
ALBERT BALLIN

Moderniniais Laivais
DEUTSCHLAND 
NEW YORK

Išvažiuoja reguliariai 
reguliariai

kas savaite. Taipgi 
išplaukimai mūs populiariais 

kambariniais laivais:
ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND

( Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
agentus mūsų

Hamburg-American Line
39 BROADWAY, NEW YORK

a

2nd

adresu, užrašykite:savo

No

A.

s
S

5

pardavimui 
ir žemi ų, 
j vai rili > b i z-

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

151 •Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-1411

bių reikalų aptarti. Pasistengkit ir j 
mokesčius užsimokėti, gausit naujų ' 
knygą “Aliejus.” Atsiveskit ir nau 
jų narių. Sekr. J.

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

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos susirin

kimas bus pirmadienį, 22 birželio, 
Rusų Name, 995 N. 5th St., 8-tą vai.

Kas yra didžiausias žrfiogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačiąligas Įvaro, bet ii' į grabą paguldo. 

Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
tai kanuolė prieš kitą amži- 
žmogaus priešą—vidurių už-

tone Labor Lyceum svetį 
ir Cambria Streets, šias 
rengia Friends of Soviet Union lo

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

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

Miestas

H

j

Brooklyn, N. Y
Phone, Stagg 2-8342 p-

JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĖ H 
ŠIOJE VIETOJE ‘

elektriką ir magnetizmą, Ir ražiavimą, 
ir vakarais _ lietuvių ir anglų kalbom.

M os padedam

South Quinsigamond Ave., Shrews- 
s. Bus daili programa. 
Aido Choras, vadovystėj 

M. Meškienės; dvi gabios smuikinin
kės, dd. V. Mickevičiūte ir Latviūtė, 
lietuviška radio stotis JAK pirmu 
kartu duos lietuvišką programą ant 
parko; Brolių Orkestrą linksmins vi
sus svetainėje. Be to, drg. R. Mi- 

>” redaktorius iš Brook- 
bus ir praneš vėliausias 

Y. valstijos, kas link 
skundų ty-

žara, “Tieso, 
lyno, N. P.,r 
žinias iš N 
Lietuvių Darbininkų Sus 
rinėjimo. pasekmės ir t. t.

Visi aplinkinių kolonijų lietuviai ; 
darbininkai, kurie tik galite, prašomi 
skaitlingai atvažiuoti į ši pikniką 
linksmai laiką praleisti, ir tuomi pa- , 
rodyti simpatiją .L.D.S.A. 57-tai kuo-i 22 
pai, kurią fašistai s 
gėdiškai puola, 
kite!

Lietuviai, nepraleiskit geros pra- 
kalbininkės Julia Pointz ir parvežtų 
daug žinių apie darbininkų šalį. Pra
kalbos prasidės 8:30 vai. vakare.

ALDLD. 10 kp. susirinkimas įvyks 
"3 d. birželio (ateinantį panedėlį), 

su BagbČium be- 1 Rusų Name. 995 N. 5th St., lygiai 
Ir vietiniai visi bū- . 8-tą vai. vak. Knyga “Aliejus!” 

Reporteris. 1 jau yra parėjus. Kep.

A. LUTVINAS •
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EUZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 

ktik 3 blokai nuo
Staen Island Fer
ry. LUTV1NAS

Lutvin'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 
n a m ų 
taipgi 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

S

5

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

F. URBONAS, Aptiekorius .
6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

MASPET1I, L. L, N. Y. 
Telephone1, Juniper 5-9796

Siųsdami pinigus su

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERĮ, už kurį malonėkite 
man prisiųsti URBAN’S COLI) POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kai]) yartoti,

Street or Avenue

State

Kai]) 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 pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del sniegenų stokos.Uaiigiaiisia .AlsHedame
; Taia'i, nėra (skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys lin
kinius, ’Eui’ie' jums reikalingi.e’jums reikalingi.

396 Broadway

E 
s

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes ])er]:ame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brook lyno ir api-elinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUSŽODIS NUO OR. MENBLOWITZM

ftįunmi primenu savo draugams, jog aš vis darE. 14th STREET, Near 1st325 NEW YORK CITY

praktikuoju savo profesiją.

DR. H. MENDLOWITZ

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link A UTOMO- 
KILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

gWIMIIIM .. ..

PHILADELPHIA, PA. 
Lietuvių Atydai!

Tik ką sugrįžo iš Sovietų Sąjun- ; 
gos Julia Stuart Pointz, žymi ko- 1 
munistė kalbėtoja ir lektore. Su ja i 
pargrįžo Albert Pomory, gelžkelio 
darbininkas, narys Taj-ptautinės Ma- , 
šinistu Asociacijos Unijos, A. D. F. 
Birželio 23 d. jiedu kalbės Kensing-

• WORCESTER? MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- j 

mo 13-to« kuopos susirinkimas bus ’ 
trečiadienį, Dirželio, Lietuvių sve? , 
tainėj, 29 Endicott St., 7:30 vai. va- ■ 
kare, šiame susirinkime bus svars
toma T.D.A. Distrikto laiškas, kuria
me nurodoma, kaip turi veikti tos 
organizacijos visas kūnas. Tat visi 
nariai privalo dalyvauti Šiamez susi
rinkime. Taipgi reikia paminėti

38—40 STAGG STREET 
A. M. Balchunas, Savininkas

Moderniškiausi įtaisymai
BROOKLYN, N. Y

Tel., Stagg 2-5938

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ • 

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA 
Avenue

Pirrniaus antrašas buvo 271 Berry St. 
Dabar mano antrašas •

ISardyman, mitainyinHA, ' Bu»tatym>w, uupiutt 
Ir planą automobilio; mokinarn dienomis ...................... , „ , ______
Mokytojais yra Žymūs ekspertai—L. TICHN1AVICIUŠ, B. J. VAITKUNAH ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojamo už mažą užmokeotj. 
kiekvienam prie pirkimo karo, b'žsirašymas { mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
Iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

2220 Avenue J, Brooklyn, N? Y
TEL., MIDWOOD 8-S261
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Raudonoji Dama LIETUVIS GRABORIUS

patar

navimo
kainą

Iš Laisvės Choro SusirinkimoAnksti Rytą

RAUDONOJI DAINA

Tik drau

vilčių

Laisvės Choro Narys

Literatūra ir Klasė
Amerikonas Giria Sovietą Sąjungos■visi tie, kurie darbuo UŽSIIMA

BUČERNE

92 RIVER STREET

Kampas Washington St

PATERSON, N. J

Drąsiai raudonąją vėliavą kelkim,

Choras

Nors mus tesmaugia ir kenčiam alkį 
Nors nebežinom, rytojus ką duos.

svajonėlę 
dainom

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa,

Kol
Tai

tai ir visiems Sąjungos 
taria draugei B. šalinai-

Menas Sovietų Sąjungoj yra, liaudies reika
lams kuriamas. Vaikučiam ten menas yra mo
kykla, lavina jų protą, duoda platesnį suprati
mą, kaip geriau tvarkyti ir ginti savus reika
lus. Gi čia vaikai išmoksta banditizmo, lieka 
padaužomis, atbukę prote, kurie tik lanko ju- 
džius.

Nepatinka kai kam naujoji kūryba todėl, 
kad jinai kyla iš darbininkų klasės, kuri kęn- 
tėjo daug metų. Menas kyla iš pačių darbi
ninkų ir tarnauja jų reikalams. Ir šitas menas 
daug augštesnis, pilnesnis, jisai atspindi didžiu
mos darbininkų gyvenimą, o ne mažos saujelės 
turtuolių.

Parduoda geriausios

Naują giesmę, naują gaidą 
Jums tveriu,

Slėpiningą, tyrą jausmą
Jon bėriu.

Lai bus daina, kai aušrelė, 
Raudona.—

gana gerai apie visą 
Teatras, girdi, geriau

sia‘įtaisytas visais atžvilgiais. Todėl, x New 
Yorko Timese, sekamai pareiškia Stokowskis: 
“Aš nieko nemačiau puikesnio, kaip kad Mas
kvos ir Leningrado teatrai. Technika puikiau
sia/’

Susirinkimam buvo atsilankęs draugas Visoc- 
!kis. Jisai pranešė, kokias dainas reikės dai- 
inuoti Dainų Dienoj. Ragino mūsų narius pri
gimti rengėjų siūlomą programą ir visiems reng
tis prie jos. Sekamos dainos siūloma dainuoti; 
“Laisvės Daina,” “Mūsų Rytojus,” Mūsų Lyra” 
ir “Internacionalas.”

Šias dainas turi mokintis visi chorai. Bet 
vistiek man keista, kad taip padaryta. Mūsų 
choras buvo atmetęs dainą “Lyra,” o vieton jos 
siūlė “Šveiki Gyvi.”

Man rodos, kad “Lyra” nėra darbininkiška 
daina. Jinai mūsų menui netinkanti. Bet taip 
ir pasiliko.

(Žemiau telpantis straipsnis, “Literatūra ir 
klase,” turi dideles svarbos draugams, kurie 

Patartina ne tik 
—Red.)

Gėda bailiams, drąsumo jaunuolių 
Nebeišgąsdįs mirtis, ar vargai.
Gėda bailiams, o drąsumo jaunuolių 
Nebeišgąsdįs mirtis, ar vargai.

Į kovą narsią, 
Šventą ir teisią 
žengkim pirmyn! 
Darbininkų minia!

IX.—Choras
Bėda, bėda ir vėl bėda 
Darbininkus kasdien ėda, 
Bet jei veidmainių nebūtų, 
Daug mažiau ir bėdų būtų. 
Nes dabar ant svieto viso 
Veidmainių perdaug priviso, 
Kurie ieško vietų vado, 
Neva gint vargšus nuo bado 
Bėda, bėda ir vėl bėda 
Darbininkus kasdien ėda, 
Bet jei veidmainių nebūtų, 
Daug^^žiau ir bėdų būtų!

2.00
4.50
5.50 
3.00’ 
4.00: 
9.00

15.50 
12.50 
20.60 
22.50
26.50 
56.00 
tikie-

Tik ką sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos žymus 
muzikas, Leopold Stokowski, Philadelphijos 
Orkestros vedėjas, pasakojo apie Sovietų Są
jungos meną. Jam'rodėsi navatna, kad dar- 

dalimi darbinin- 
Buržuazijos teatras tarnauja'kų reikalų. Kad veikaluose ir mene jaučiama 

valstybės reikalai, tai jiem tas vadinama “pro-

( Kantata)
-Tenoro Aria

! Pigu, Paranku ir Nepavo- 
' jinga Važiuoti
1 Tikietų kaina tarpe New 
■ Yorko ir kitų miestų 
j sekama
j Philadelphia .......... J
I Baltimore .............. .
I Washington ............
I Atlantic City ..........
I Boston ......................
I Pittsburgh ..............
Į Detroit ....................
Į Cleveland ................
? Chicago ..................
j St.. Louis ..................
• Kansas City ............
’ Los Angeles ............
! Perkant į al?i pusi 
!tusr .duodame nu piginimą, 
j Parankus važiavimas ir pi- 
j gios kainos į visas Jungtinių 
į Valstijų dalis. , » 
I NEVINS BUS LINES
I 111 W. 31st Street, 

New York, N. Y.
į Tel. Chickering 1600

Ilgai laukta “Raudonoji Daina,” pagaliaus, 
jau išėjo. Ją mes jau išsiuntėme mūsų cho
rams. Technika nelabai vykusi, kai kur ne 
visai aiškūs žodžiai. Bet ant viršelio daininin
kai ras žodžius, tai jau nebus bėdos tuo reika
lu. Daugiau patirsime—geriau padarysime. 
Tikimės, kad mūsų vienetai nepyks daug už 
netaip jau gerą darbą.

Mes lauksime dabar iš mūsų chorų užsaky
mų naujos dainos. Kaip matote, tai yra rin
kinys dainų, o ne viena daina. Ja galės pasi-

Raudo- 
parsiduos setais (setas 25 kopi

jos). Už setą—10 dol. Pavienės kopijos— 
1 dol.

Nekopijuokite, draugai, tą dainą. Kopijuoti 
neturėtų nei vienas choras. 25 kopijos už 10 
dol., tai gana prieinama kaina ir daug paran
kiau pačiam chorui. Dešimkę taip pat gali iš
tesėti kiekvienas choras. Nepamirškite, drau
gai, kad dainos išleidimas reikalauja gerų iš
laidų. Centras turi gauti tų išlaidų bent dalį 
atgal.'

Čia seka žodžiai “Raudonosios Dainos.” Prie 
“R. D.” daug triūso pridėjo draugė B. šalinai- 
tė. Jinai aukojo šią dainą ir visą sAvo triūsą 
A.L.P.M.S. Centrui, 
chorams. Tad C. B 
tei padėkos žodį.

nuliūdimo va-

tęs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Anksti rytą prašvitus, ’ 
Kai saulė tekėjo, * 
Kai budo gamta 
Ir paukščiai čiulbėjo,— 

Mūsų draugus karžygius 
Per lauką toli lydėjo. 
Išlengvo jie ėjo keliu; 
Budeliai juosius sergėjo.

Ir žvalgėsi aplink tylomis, 
Ir medžiai žali, pulkeliai gėlių, 
Lingavo tyliai galvomis, 
Lyg jautė, kas trokšta kraujo žiedų.

Kada gegutė ir paukščiai čiulbėjo 
Jie jau į mirtį visi žiūrėjo;
Ant kalno sustatė visus, 
Kai medžių lapai ošė, šalmėjo.

Tik trenkė šautuvais, ir dūmas ramus 
Neskrido į mišką pavėjui.
Suguldė šalimais į duobę 
Karžygius, lyg tikrus brolius....

O saulė šviesiai spindėjo, 
Paukšteliai dainas čiulbėjo, 
Ir dangus šypsojos meiliai, 
Ir'nič-nieko jie nežinojo, 
paliko žodžius: “Nenuliūskit 

[gai jaunieji, 
ir nelaimė kurį sutiks, 
debesiai audringi niauksis, 
kovokit, kaip vyrai narsieji”!

Liūdnas Alfonsas

rašo ir kurie pradeda rašyti.
• perskaityti, bet ir pastudijuoti

(Vieton įvado naujosios lietuvių buržuazinės 
literatūros tyrinėjimui).

Kad literatūra yra klasinė, kad tai yra 
i viena iš klasės ideologijos sričių, kuri iš
kyla iš klasės padėties visuomenė
je, iš jos kovos ir tarnauja tos kovos reikalams, 
vaizdais atspindėdama klasės jausmus ir min
tis, kartu stengias jais užkrėsti skaitytojų mases 
—visi šie marksistiniai dėsniai apie literatū
rą jau aiškūs ir platesnėms lietuvių darbininkų 
masėms. Bet paėmus tirti konkrečiai kurios 
nors klasės literatūrą, kad ir šių dienų buržua
zinę literatūrą, šitokio bendro literatūros ir kla
ses ryšių žinojimo neužtenka. Pasakymu “bur
žuazinė literatūra” mes pasakome labai maža, 
apibūdiname reiškinį perdaug bendrai. O .toks 
bendrumas prieštarauja ne tik dialektiniam pro
tavimui, kuris reikalauja, kad reiškiniai būtų: 
imami jų konkretume, jų tarpusayiuos ryšiuos ir 
jų priešingumuose, bet kartais gali, atvesti ir 
/prie paviršutinių, neteisingų ir nemarksistinių 
išvadų. Mūsų komunistinėje kritikoj mes turė
jom atsitikimų, kuomet išviršiniai kairus, bet; 
savo esme kiaurai buržuazinis lietuviškas “ke-j 
.turvėjiškumas” buvo pripažintas revoliuciniu 
[reiškiniu literatūroje svarbiausia dėlto, kad jis 
atrodė prieštaraująs visai kitai buržuazinei li
teratūrai. čia ir pasirodė nemokėjimas prieiti 
prie, klausimo dialektiniai, ignoravimas nuodug
nesnio supratimo literatūros ir klasės ryšių. 

! Buržuazija savo viešpatavimo periodu pasižy
mi ypatingu savo reikalų interesų įvairumu,! 
|kuris kartais gali atrodyti net visišku priešingu-! 
Imu, vieni uždaviniai prieštaraujančiais kitiems. I 
Tai priklauso nuo šios klasės padėties—iš vienos1 
pusės, kaipo klasės, kuriai stovi uždavinys vys-' 
tyt gamybos jėgas pirmyn, nugalint feodalinės' 
dvarininkijos liekanas, bet iš kitos pusės—ne
leisti gyvenimui žengti pirmyn, nes tas žengimas 
neša su savim buržuazijos viešpatavimo žlugi
mą, proletarinę revoliuciją.

. (Tąsa bus)

Darbininku Kultūros Organizacijų 
. Federacija

Darbininkų judėjime jau nuo senų laikų gy
vuoja kultūrinės organizacijos. Šios organiza
cijos veikė taip, kaip kuri išmanė. Vienos pa
našios organizacijos leido literatūrą, kitos ren
gė prelekcijas, paskaitas, ruošė vaidinimus. Ir 
tai viskas buvo daroma tik mažame ratelyj, 
tarpe savųjų, savataučių. Nebuvo galima pa
sidalinti ir pasinaudoti prityrimais ir kultūriniu 
turtu kitų darbininkų, kurie kalba kita kalba.

Bet pati pradžia jau padaryta geresniam 
veikimui. Įvykus tarptautiniam darbininkų 
rašytojų suvažiavimui, smarkiau pradėjus veik
ti ^menkoj John Reedo Kliubui, nutarta tverti 
Anperikos kultūrinių darbininkiškų organizaci
jų 'federaciją. Sušaukta konferencija birželio 
14-tą dieną, New Yorke.

Ir čia jau pralaužta tautinio užsiskleidimo 
ledai. Čia dalyvauja literatai-rašytojai, kom
pozitoriai, dainininkai, veikalų vaidintojai, cho
rų ir benų mokintojai 
jasi proletarinio meno srityje, čia pat jau gau 
narna patyrimai kitų veikimo.

Atidarymui konferencijos jau suruošta vei 
kalelis. Vaizdu parodyta, kaip darbininkų te 
atras veikia. Parodoma, kaip muzikališkai, rit
miškai galima vaidinti be jokių specialių see 
nų. Vaidinimėlis parodo, kad darbininkų teat 
ras negali būt atskirtas nuo kasdieninių darbi- bininkų valstybėj teatras yr 
ninku reikalų 
buržuazijai.

Konferencija nutarė suorganizuoti rytų apie- paganda.” 
linkės federaciją. Vėliau bus šaukiama nacio-' Tačiaus atsiliepiama 
na!6 konferencija ir organizuojama visos Ame- Sovietų Sąjungos meną, 
rikos darbininkų kultūrinių organizacijų fede- šia ‘įtaisytas visais 
racija.

Ką mes atsieksime iš tokios federacijos? Pi r 
ma, tai labai daug gelbės pasidalinime prity 
rimų, pasikeitime reikalingos medžiagos. Pa 
vyz., jei kitos grupės draugai turi gerą, tinka-j Maskvos opera yra puikiausia. Visi jos sky- 
mą veikalą, tai juo galima bus naudotis ne tik riai puikūs—solistai, orkestrą, veikalai, o la- 
jiems, bet ir kiti darbininkai galės jį gauti, blausia tai chorai. Tai taip atsiliepia buržua- 
Taip ir su dainomis, muzika ir kitais reikalais.1 zinės kultūros žmogus.
Bus didelė pagelba ir veikalų gaminime. Jei; Sovietų architektūra jam labai patiko taip 

Dabar jau visi pradėjo kreipti daugiau
Daug žmonių kai

šeną

e II.—Choras
Lai bus daina, kai aušrelė 

Raudona,
Idealų, šviesių

Kupina.
Pinsiu, pinsiu

Aš dainon,
Pinsiu, supinsiu

Aš dainon svajonę,
Kad sužadintų

Eit kovon;
Kad sužadintų bedalį

Eit kovon, kovon!
III.-—Choras

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS .
GRABORIUS-UNDERTAKER 

lAbnlsamuojr. Ir laidoja numirusiu* ant 
vi*okių kapinių. Norintieji reretnio 
tarnavimo ir vf. žemą kainą nuliūdimo 
valandoje fcavkitėa pa* mane. Po* mane 
galite Rauti lotu* nnt'vl®okių kepinių kuo 
geriauiioto vfeto»e ir už ž«ut>* kalnų. —.

Pilnai gvar?ntuotas darbas

L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARČIENĖ, 

Savininkė
.Kampas L ir Sixth Streets

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas South Boston 4645-R

Kad pašaukt ’ '
Visus į talką

Tuos, ką kietą
Jungą velka:

Baudžiauninką-darbininką
Ponų alkanąjį vergą

Paliuosuot iš nasrų bado 
Ir sumažint vargą.

Naują giesmę jums pinu 
Ir kovon jus vadinu.

IV.—Choras
Sublizgėjo, užliepsnojo

Aušra brėkštančios žaros, 
Rausvu atspindžiu nuklojo

Erdvę auštančios dienos.
Susvyravo, sudrebėjo 

Caro sosto pamatai;
žmonės smaką nugalėjo, 

Stoję kovon, kaip liūtai.
žudė liaudį ir kankino

Caro budeliai—kotai,
Rūsčiam Sibire marino, 

Rengė karą nuolatai.
Už kiekvieną laisvės žodį, 

Užu knygas ir raštus,
Tuoj kalėjimą parodė,— 

Grūdo į speigų kraštus.
Būk pasveikinta, skaisčioji, 

Raudonos Aušros viltis!
Būk pasveikinta, laisvoji 

Plačios Rusijos liaudis!
Vivat! didvyriai-vadovai!

Valio! karžygiai-draugai!
Tegyvuoja klasių kova!

Tepranyksta mūsų vargai 
Tepranyks vargai!

V.—Soprano Aria

I kovą narsią, >, . 
šventą ir teisią 
žengkim pirmyn! 
Darbininkų minia!

ViI.—rBaa$o Aria

buvo stoka patyrimo ir žmonių pasidalinus į pat
grupes, tai daug daugiau ir geresnių jėgų mes domės į Sovietų Sąjungą 
turėsime veikdami bendrai. j bėjo,, yra dar ir dabar tokių, kurie kalba

Federacija duos daugiau domės, daugiau pasaką, kad bolševikai išnaikino kultūrą, mok-'Nors-priešų gaujos vien staugia prieš mus, 
rcrfkšmėc mūsų menui. Iki šiol dar negana slą ir kitką. Bet tie žmonės tik tiksliai tai " .....
mes išnaudojom, negana dirbome šioj srityj. daro 
Konferencija pripažino, kad menas, vaidinimai 
labai ir labai didelę reikšmę turi mūsų gyveni
me. Mes turime plėsti meną.

Svarbiausia, tai mūsų menas turės eiti į dau
giau proletarinį savo pasibriežimą. Pats pasi
dalinimas, neturėjimas ryšių su kitais darbinin
kais, stoka veikalų, darė mūsų meną atbuku
siu, nekaringu, o kartais net buržuaziniu. Jei 
mes ir priimam teoriją proletarinio meno, bet 
praktikoj' buvome tie patys.

Turėdami bendrus pasitarimus, bendrą me
džiagą, mes galėsime taisyti savo meną. Turė
sime veikti, kad menas būtų dalimi darbininkų 
Kovų ir gyvenimo. Proletarinis menas turi eiti 
sykiu su revoliuciniu darbininkų judėjimu.

Sodietis."

HARTFORD, Conn.—Birželio 10-ta dieną naudoti visi mūsų Sąjungos chorai *■ . .1 .. .Laisvės Choras laikė savo susirinkimą. Nariai,noji Dama 
veik visi atsilankė, tai pagirtinas dalykas. Se
kė komisijų raportai. Draugas Masaitis išdavė 
raportą iš Painų Dienos rengimo. Visi chorai 
dainuos 3 dainas bendrai. k

į Taip pat raportai buvo iš sporto srities. Mū
sų plaukikai tai V. Kacevičius ir M. Ramančiri
tė. Bėgikai—A. Beržinis ir Ona Bolis. Kumš
tininkai—J. Valionis ir J. Martutaitis.

I Kaip matote, tai Laisvės Choras yra prisi
rengęs visais atžvilgiais. Mes pranešame vi
siems Conn, valstijos chorams, kad mes gatavi 
su dainomis ir sportu Dainų Dienai (Kada ji 

i bus ?—Red.).
Buvo laiškų skaitymas. Pirmas laiškas skai

dyta iš Waterburio, nuo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo. Ši organizacija kviečia Laisvės 

■ Chorą padainuoti jos parengime, 19 d. liepos. 
Choras sutiko važiuoti į Water būrį padainuoti. 
Mūsų choras visuor.^t apsiima darbininkų or
ganizacijoms išpildyti jų programas.

Tik reikia, kad visi choro nariai lankytų 
pamokas ir atsivestų naujų narių į chorą. Mes 
turime rūpintis, kad Laisvės Choras gerai ir 
harmoningai dainuotų. Tada būsime visi pa
tenkinti ir choro organizatorius bus dėkingas 
jums. x

Choras nutarė rengti naktinį pikniką, birže
lio 27 d., Bocland, Conn. Piknikas prasidės 4 
vai. po pietų ir tęsis iki 12 vai. (įvyks Bokaus 
parke). Visus kviečiame atsilankyti. Bus ge
ra programa. Laisvės Choras dainuos naujas 
dainas. Prie to, bus gera orkestrą po vadovy
be J. Plikūno.

X. —Choras
Ei, sugauskit, suskambėkit, 

Jausmų stygų balsai—Ei!
Girios aidas skriskit, lėkit, 
Lyg audros didi gausmai. 
Skriskit ten kur pievutėj 

/ žvanga brolių mūs dalgiai, 
/Kur daina jautri ir linksmutė 

Kyla padangėms garsiai.
sugauskit, suskambėkit: v 

Jus išgirs patsai dangus—Ei! > 
Palinksminkit, suraminkit, 

Skausmą kenčiančius draugus.
XI. —Choras

Darbininke, susiprask, 1 
Klasių kovoj vietą rask! 

Pamąstyk ir pagalvok, 
i verk už ginklo—narsiai kovok ! 
Užteks ponam turtus krauti

. Ir jiem pataikauti.
Gana jau vergauti!

Meski retežius vergijos 
Labui žmonijos.

Pamąstyk ir pagalvok, 
Tverk už ginklo—narsiai kovok!

XII.—Tenoro ir Basso Arijos
Naują giesmę, naują gaidą 

Jums tveriu,
Slėpiningą, tyrą jausmą 

Jon bėriu.
Lai bus daina, kai aušrelė, 

Raudona.....................
GALAS 

“Raudonajai Dainai” žodžiai pa 
imti sekamų poetų:

Vardūno 
Jordus Ario 
Saules Brolio 
Petraškos.

P. S. “Raudonąją Aušrą” kag/p 
tą B. ŠAL1NAITĖ aukoja Liet Pro 
letarų Meno Sąjungai.

Kelkim vėliavą darbo žmonijos, 
ženklą kovos ir minių sukilimo; 
ženklą galingos kovos prieš vergiją 
Už pasaulinės taikos įvykimą,

VIII.—-Choras
Miršta badu šioj gadynėj varguoliai, 
Argi mes galim tylėti, draugai!

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.
Geriausios rūšies darbą •

“PERMANENT WAVE”

šviežią mėsą už že 
sias kainas.

Norintieji 
riausio
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Puslapis šeštas v šeštadienis, Biržei.

VIETINĖS ŽINIOS
PRAŠOME SVEČIAMS NAKVYNIŲ

į savo tarybos posėdį, kuris Wm. D. Murray, inspektorius 
bus laikomas pirmadienį, bir- Thomas T. Tommaney, ex-tei- 
želio 22 d., 7:30 vai. vakare, sėjas Healy ir kai kurie..kiti 
kairiosios siuvėjų .unijos raš-! politikieriai.
tinėje po num. 131 W. 28th 
St., New Yorke. Bus duoda
ma platūs raportai iš įvairių j 
darbų skyrių. Apart kitų, ra
portuos ir Gold su Hymanu.

Skaitykit ir Platinki t 
“LAISVĘ”

Sukilimas ant 
Juodųjų Jūrų”

Jau turime davinių, kad šiemet bus daugiau svečių iš kitų 
miestų ir valstijų, negu kad bent kada pirmiau buvo suvažia
vę j “Laisvės” pikniką. Tat prašome draugų brooklyniečių su
teikti svečiams nakvynių. t

Kurie turite vietos ir del kiek žmonių, malonėkite tuojau 
pranešti j “Laisvės” ofisą.

Kailiasiuviai per Streiką 
Laimėjo Reikalavimus

tre-
Pikniko Komitetas.

t

Kooperatyvai Siunčia Maistą ’ Kova prieš Negrės Našlės 
Streikuojantiem 
Angliakasiam

su Devyniais Vaikais 
Išmetimą j Gatvę

NEW YORK.—Pereitą 
čiadienį sustreikavę Helfen- 
stein dirbtuvės kailiasiuviai, 
po num. 154 W. 28th St., jau 
laimėjo streiką su visais savo 
reikalavimais. Basas buvo

St

BROOKLYN. — Namų, sa
vininkas Jacob Rpehping, sė
dintis puikiame ofise Wil-

NEW YORK. — Darbininkų 
ir farmerių kooperatyvas Vie
nybės Sąjunga nutarė pasiųst 
vagoną valgių streikuojantiem liamsburg Savings Banko. Bu- 
Pennsylvanijos ir Ohio valsti- ildinge, kreipėsi į teismą, kad

Cameo Theatre, 42nd 
arti Broadway, yra rodomas 
naujausias judamasis paveiks
las, ką tik atėjęs iš Sovietų 
Sąjungos. Jo vardas—“Suki
limas ant Juodųjų Jūrų.” Tai 
yra perstatymas tikro revoliu
cinio įvykio 1918 metais. Ka
da Francija atsiuntė savo ka
ro laivyną pagelbėt baltagvar- 

' caristams kariauti
, tai ir sukilo 

laivyno jūrininkai,

pradėjęs( kai kuriems darbi- i Riečiams c 
ninkartis mokėti mažiau, negu prįG§ Sovietus 
sulygta. Kairioji Industrinė francūZų i • ’

paskel.bė._?tr,ei- j ‘atsisakydami' 'bent vieną šūvį; 
ką; visi darbininkai metė dar-1 pa]ejsį prieš Sovietų šalies} 
bą, ir ant rytojaus bosas buvo darbininkus. Tuomet Franci-j 
jau priverstas išpildyti sėka-Įjos laivu komandieriai ir ka- 
mus strmkięrių jeikalavmius: . i pitonai, drebėdami už savo

jos mainieriam. Tas koopera- leistų išmest j gatvę bedarbę. Visiem^ -darbininkams turi; bUVo priversti "plukdyti 
tyvas nesenai susidarė iš įvai- negrę našlę, 9-nių kūdikių mo-jbūt mokama ne mažiau, kaip karinjus laivus atgal 1
rių kairiojo sparno mažesnių tina, gyvenančią po num. 116 
kooperacinių bendrovių. Jis Wallabout St. < Jinai šaukia- 
yra susivienijimas kooperaty- ma teisman birželio 22 d. Jei- 
vų, gyvuojančių daugelyj vals
tiją, ypač Pennsylvanijoj 
Ohio.

gu neužsimokės už kambarius, 
tai ji pati, jos kūdikiai ir 
laikiai baldai bus ištrenkti 
šaligatvio. O iš ko jinai 
simokės, kad ir taip senai 
kanauja su mažyčiais?

Borough Hall Bedarbių Ta
ryba lankosi į tuos namus ir 

kuopa bendrai su ALDLD. II organizuoja įnamius (randau- 
Apskričiu, sekmadienį, 21 bir- ninkus) kovot prieš išmetimą

ir

Piknikas, Koncertas ir
Prakalbos

Rengia A.L.D.L.D. 165-ta

pa- 
ant 
už- 
al-

> i į , ■ *. ivčiiimuft ičiivLis namo.
tAm (tikra nustatyta alga; nei. Ne tik vienas Sis laivyno su_ 
vienas neturi būt paleistas jš|kj]jmas yra rocįomas minima- 
darbouo jeigu visiems neuz-;me judyje, bet ir įvairūs kiti 
tenka darbo pilnam laikui, tai, ^am arįjmj yevoli ucijos nuoti-
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Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE

Maspeth, L. L
Juniper 5-6776

■» n>i—mh — n—rw—iu»—fc—m ««• WM ]MOLLYN’S

’ ‘ ninkus) kovot prieš išmetimą
želio (June), Progress Hall, tos negrės šeimynos. Bandys 
Mitchell Ave., Linden, N. J. suorganizuot ir visą bloką ko- 

j vai prieš bedarbių mėtymą iš 
; kambarių ir prieš augštas ren- 
das. O rytoj 8-tą valandą 
vakare bus surengtas masinis 
protesto mitingas ties 116 
Wallabout St. Visi darbinin
kai yra raginami atvykt į 
mitingą.

Pradžia 1-mą vai. dieną.
Šiame parengime bus svečių 

iš visos apielinkės. Ryte įvyks 
A.L.D.L.D. II Apskričio konfe
rencija. Delegatai dalyvaus 
piknike. Dainuos Sietyno 
Choras naujas dainas. Kalbė
tojas kalbės dienos klausimu. 

. * Bus pypkių rūkymas, pajų val- 
w gymas, riebių moterų lenkty

nės, jaunų pionierių prakalbė- 
lės. Už kiekvieną atsižymėji- 

Zfną bus duodama dovanos.
Atvažiavę į Lindeną, eikite 

Wood Ave. iki senai City Hali 
ir vieną bloką pirmiau sukite 
po dešinei, ten rasit Mįj;ę|)ę|l 
Ąvę. ir svetainę.

Kviečia Rengėjai.

Hillmanas Sako Bosams, 
kad Nebus Generalio 
Amalgameitų Streiko

v

i

tą

Labai Reikia Drabužių 
Harlan, Ky., Mainieriam

Jau kuris laikąs, kaip Am
algameitų Unijos “socialisti
nė” valdyba su Hillmanu prie
kyje blofina ’.siuvėjąrps, būk 
rengiasi į generajį streiką. 
Bet dabar pats unijos prezi-

jis turi būt lygiai paskirstytas 
tarp visų darbininkų, kad ne
būtų -jokių pirmenybių vie
niems, o skriaudos kitiems. 
Sekmadieniais niekas neturi 
dirbti, kaip kad iki šiol būda- 
vo. Bosas turi užmokėti; Rjd?ew00(Į9 Dį(jysįs 
streikavusiems uz pusę tuo ( J
būdu sugaišto laiko. Visiems; Išvažiavimas 
darbininkams turi būt pridė
ta uždarbio liepos mėnesį, su
lig sutarties.

Streikas šioj dirbtuvėj yra 
pradžia ir pavyzdys kovai 
tose siuvyklose už sąlygų 
gerinimą.

kiai.
Kiekvienas lietuvis darbi

ninkas turėtų pamatyt 
svarbų judį.

tą
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; Telephone, Stagg S-8810LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla •

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

| Pavalgius čia malonų pabūti, pasišnekučiuoti 
bu kitais, arba ramiai pasiskaityti.—-Sykį 

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I
SAVININKAI MARČIUKAI

417 'Mrimer Street “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis baj’borystčs amato. Galit 

j išsimokinti Į trumpą laiką ir vėliau 
padaryti gerą pragyvenimą. I.L.. 
m ok i na me ba r be r i a u t i 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER 

612--10th Ave.,

Mes 
ir motorų 

; kursas $25. 
persitikrinti.
COLLEGE 

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

(124-151)

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau. įrengta, 
todėl paveikslai 
padarotm kuo- 
puikiausith.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
yoja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

mis. 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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SP1NDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

I Ši metą turime geriausias Pcrma- 
i mont Waves, sulig vėliausios meto- 
i dos. Kurie atsilankysite, gausite ge
rą, teisingą patarnavimą už prieina
mą kainą. Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- I 
gojame ir sugarbiniuojame už vieną 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa-,Visi ir visos būkite sekma

dienį, birželio (June) 21 d. ve' 
po pietų Fores* Parke, išva- 

. žiavimo, kurį bendrai rengia 

.trys Ridgewoodo kuopos: A. 
Il.D.L.D. 132-ra kp., A.L.D.S. | 
kp. ir L.D.S. 40-ta kuopa.

Išvažiavimo programoje bus 
dainų ir prakalbų, 
nepritruks gardžių 

i ir sveikų gėrimų. 
NEW YORK.— Skelbimosi nų pasiklausysime, 

biznierių suvažiavime New prakalbą išgirsime, 
Yorke keli išnaudotojai išva-, sime ir tyru vasaros oru pa- 
džiojo,, kad naudinga būtų' kvėpuosime, 
daugiau įtraukti darbininkų į i širdingai visus kviečia^ 
sęrininkus įvairių kompanijų,.' Rengimo Komisija.^
kurioms jie dirba. Mat, nusi-• • (144-145)
pirkęs šėruką, kad ir per prie-; -- ---------------------- —---------
vaitą,. ^arbipinl<as paskui daž-j IŠRANDAVOJIMAI 
nai jaučiasi, kad jis vis tiek ; ________

,” ir todėl da- | PA SI RANDAVO! A gražus forni- 
linai dirbąs “pats sau.’’ Tai} .šiuotas kambarys <lelI dviejų mer- 
yra kapitalistų gudrybe pasi-1 Brookiyn> N Y. (145-146)
kinkyti' darbininkus, mizernai'

Ragina Darbininkus Tapt 
Kompanijų Šerininkais

ajvu ucimcil paw umjvo “komrmnas
dentas Hillmanas saVo pareiš-; ,.ą .

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

k i- 
pa-

ir niekam 
užkandžių : 
Taigi dai-j 
naudingą j 

pasikalbę- Į

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalę aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

twwuvru'wm L»j

kime laikraštyje Daily News, 
Record’e sako, kad nebus jo
kio generalio . streiko; L unijos 
viršininkai padarysią vajų t— 
prieš tūlas kontraktįnes dirb
tuves, kad “pertvarkyk’ mo
kamas darbininkams uiž įvai
rius darbus kąinas. Tai šitaip 
Hillmanai atvirai 
kalbėdami į darbdavius per jų 
biznio organus; o Amalgamei- x . • n -v n r.
tams darbininkams vis dar ZvyTiaUS IF SmdlO GrattaS 
muilina akis, būk skelbsią vi-Į 
suotiną streiką. Šitaip mela
vo Hillmanas, Blumbergas ir 

dystės byla prieš juos sudary-. kiti Amalgameitų biurokratai 
ta iš to, jog streikuojantieji ir pereitą ketvirtadienį Webs- 
angliakasiai gynėsi nuo polici- ter svetainėje, New Yorke, 
jos ir ginkluotų galvažudžių, kur suėjo darbininkų pirminin- 
ir ne vienas užpuolikas krito, kai iš Clothing Manufacturers 
Tuos mainierius, kaip žinoma,į Exchange dirbtuvių.
irgi visiškai apleido senoji ši kompanija, mat, padarė 
pardavikiška Jungtinė Mainie- lokautą prieš 160 savo dar
nų Unija.

Drg. Engdahl atsišaukia 
ypa.č aukoti ir rinkti drabu-' 
žius pusnuogiems tenaitinių j 
mainierių vaikams ir žmo
noms. Drabužiai reikia pri
statyt į Workers Internatio
nal Relief sandėlį po num. 240 
East 9th StJ New Yorke. ’

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo centro sekretorius, 
drg. J. Louis Engdahl, sugrį
žęs iš Kentucky mainierių 
streiko lauko (Harlano), pra
neša apie neąpsakomą skurdą 
tarp mainierių, jų žmonų ir 
vaikų. O skaudžiausia būklė 
tai šeimynoms tų šimto mai
nierių, kurie yra sukišti kalė- 
jiman; ir 20 jų laukia teismo 
už “žmogžudystę;” o žmogžu-

unitas

Kviečiama Dalyvauti 
Smagiam Vakarėly j

■ Kom. Partijos 2-ras 
rengia Šį vakarą (šeštadienį)
ąma^ų vakarėlį sekcijos svetai
nėj, 61 Graham Ave., Brookly- 
ne. Bus gera programa, viso
kių namų darbo užkandžių ir 
Šaltų minkštų gėrimų. Kvie
čiama atsilankyti kaip Partijos 
narius, taip ir simpatizatorius 
ir smagiai laiką praleisti. Pra
sidės 8 vai. vak. Įžanga dykai.

tik ^er^s darbą apmokėti ir
prilaikyti nuo: dėjimosi į kai
riąsias,< -kovojančias unijas. 
Kad tokiš darbininkas “šėri- 
ninkas” neturi jokio balso 

pasisako, Lkon,pani.ios re.i,kalų vedimc’ 
-.. tai savaime aišku.

ši kompanija, mat, padarė

bininkų, uždarydama jiems sa
vo dirbtuvių duris. Eiliniai . 
darbininkai reikalauja pa- Į 

į skelbti prieš ją streiką; bet 
! Amalgameitų Unijos valdyba 
atsisako. Eilinių Darbininkų 
Komitetas, todėl, yrą pasiry
žęs eiti per tokių “socialisti
nių” viršininkų, galva? ir ysu-- 
organizuoti. > streiką ( prieš tą 
firmą. Pirmadienio gi vakare, 
birželio (June) 22 d., yra 
šaukiamąs masipis mitingas 
visų vyriškų ’ drabužių darbi
ninkų^ Irving Plazą svetainėje, 
Irving Place ir 15th Št., New 
Yorke. Lietuviai Amąlgamei- 
tai ir neorganizuoti kriaučiai, 
skaitlingai dalyvaukite tame 
mitinge.

Šapų Delegatams
Visi darbininkai “šapų” de

legatai yra šaukiami susirinkt

KETVIRTA DIDELE SAVAITE
Matykite šią stebinančią pergalę Sovietų Ėusijos!

AMKINO PERSTATO 5 YEAR PLAN
. ' '(Penkių Metų Planas)

Matykite tą pirmą autentišką peržvalgą naujausio 
pasąulio civilizacijos

CENTRAL THEATRE; 47th Street & ^roadway ,
Du«rodymai į dieną: 2:45—8:45 Prieinamos kainos.

Paminejimui Internationales Solįdariškumo Dienos 
ir Pirmas Rodymas Darbininkų Kariavimo Judžio 
“FROM THE VOLGA TO GASTONIA” 

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

PLEASANT BAY PARKE
, RENGIA W. I. R.

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

f PA JIEŠK UJIMAI l!
I.J>i

JIEŠKAU DARBO
Moteris jieško darbo prie narni) 

ar ant farmos. Turiu 6 metų vai
ką, moku visokį stubos darbą. Kam 
tokia moteris reikalinga, meldžiu at
sišaukti ir pranešti, kiek galit mo
kėti. Mrs. M. Šimkūnas, 122 Broome 
St., New York, N. Y. (145-146)

(katerius
UNDERTAKER

LAI DO TU VI U 1)1 R KKTO R! U «

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Naujokas

' UlWsamueja ir laidoja numirusiu^ 
j ant visokių kapinių; paraamdo nu I 
. lomcblliu.'’ ir karietas veselijome 
I krikštynoms ir pamvažinSjinoanis.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

'Ii Fotografas
Bf&klyn ; •

NEW YORK.—Tam tikra 
komisija pradeda tyrinėti ke
lis politikierius, kurie lupo sau 
didelius kyšius iš kontrakto- į 
rių, pristatančių miestui smė- 1 kuris galėtų prisidėtLsu mažu kapi- 
lį, žvyrių ir kitas medžiagas, taį^; 
kurios reikalingos valdiškam ____ ~
trobesiu bei namų departmen- } Turiu labai gerą vietą paėmęs. At- 
tui. Tuom šmugeliu yra įta-} Su-hUnd Ba2' 
riama miestinis inžinierius

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS vyras gerai angliš

kai kalbantis prie gesolino stoties,

. Užtikrintas, darbas. Gali eiti 
j pusininkus. Aš statau antrą sto
tį, tat reikalinga finansinė parama.

;. V. Padziūnas, 354
■ Highland Ave., Kearny, N. J.

(145-146)

I,...----- 1----- ................... •

labuos Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Ciganj
JONO ARBA

PETRO
Kainos po 
10c ir 15c

Ta i

LIETUVIŲ 
IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

: . I
Mūsų išdirbystė savo ei-į 

} garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga- 

i rus ne tik į artimesnius mie- 
i stus, bet ir į tolimesnius.
• Prisiunčiamee pasta pigiai iri 
' greitai.

P. J. Naujokų Cigarų 
j Dirbtuvė
' 361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

TEL., STAGG 2-0783

J, LeVANDA
GRABORIUS

(Umfortaker)
107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

BROOKLYN, N. Y.

Už NUMAŽINTAS KAINAS
1 f Parduodam ir pataisom. RADIOS

kitus Muzikališkus Instrumentus 
Rekordus del Gramofonų.

. JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Ctand Street, Brooklyn, N.

ir
ir

Sovietų Kūrinių Padarytas Amkino■ Naujausias ir vienas iš geriausių

“Sukilimas ant Juodųjų Marių
Piiroclo Odessą laike 1918 m.

kada Prancūzų laivynas' atėjo į pągelbą baltųjų caristų armijoms.
Galingas kaip “ P O T E M K I N ”

2 A M E O 42nd Street & Broadway
Prieinamos kainos—nuolatinis perstatymas.

MATTHEW P, BALSAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be
(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

<5*1 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ |
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

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

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 

Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEKA

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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




