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

KRISLAI
Ką žadėjo, o Ką Davė. 
Tas Pats ir su Kitais. 
Per Revoliucinę Kovą. 
Haskelis Apie Sovietų

Sąjungą.
Naujas Gyvenimas, Nau

ja Dvasia.
Rašo Kum Knistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėidienių

1928 metais, užimdamas pre
zidento vietą, ponas Hooveris 
pasakė:

“Šiandien mes Amerikoje 
esame arčiau prie visiško nu
galėjimo skurdo, negu kada 
nors mes esame buvę musų vi
soj istorijoj. Purauzė išnyks
ta iš musų tarpo. Tiesa, galu
tino tikslo dar neatsiekėme, 
bet gavę progą maršuoti pir
myn su ta politika, kurią ve
dėme per pastaruosius aštuonis 
metus, mes greitai, : 
pagelba, pamatysime tą dieną, 
kada skurdas bus iššluotas iš 1 
musų tautos. O geriausias už
tikrinimas prieš skurdą yra 
darbas del kiekvieno žmogaus. 
Tai tokia yra vyriausia pras
mė musų vedamos politikos.”
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A.LD.LD. II Apskričio
Konferencija už Komunistu 
Partiją; Butkus Provokavo

su dievo Muštynes

Skurdas jau “išnyko”! Dar
bas del “kiekvieno žmogaus!“ 
Štai ką žadėjo Hooveris. O ką 
davė? Davė dar 
skurdą milionams. 
darbę virš 10,000,000 
kų! Tai republikonų

Sėkmingas Piknikas
Sakmedienį, 21 d. birželio, 

Linden, N. J., priemiesčio par
ke įvyko ALDLD. II Apskričio 
pusmetinė konferencija; 
tu ten pat buvo 
nes yra tinkama 
parkas.

negirdėtą 
Davė be- 
darbinin- 
dovana.

ir demo-Bet nebūtų geresni 
kratai. Abi tos partijos yra 
kapitalo partijos. Abi yra dar
bininkų klasės priešai. Tačiaus 
to nesupranta daugybė darbi
ninkų. Daugelis jų įsivaizdina, 
kad demokratų administracija 
butų išgelbėjus nuo bedarbės. 
Tie busimuose rinkimuose bal
suos už demokratus.

Štai kur komunistų darbas. 
Mes turime prieiti prie tų dar
bininkų ir laimėti juos Komu- 
histų Partijos pusėn, kovos pu
sėn. Mes turime įrodyt jiems, 
kad rėmimas republikonų bei 

l demokratų yra vienas ir tas 
pats. Tiktai revoliucinės orga
nizacijos ir kovos kelias veda 
Amerikos proletariatą prie pa- 

i siliuosavimo ir prie panaikini
mo skurdo ir bedarbės. Tam 
darbui reikia vienos linijos, 
vieno plano, vienos programos. 
Tam darbui reikia vienybės ir 
sutartinumo.

Tą vieną liniją ir tą vieną 
programą mums visiems tegali 
suteiketi ir suteikia Komunis
tų Partija. Vienybė ir susita
rimas galimas tiktai po Komu
nistų Partijos vėliava, štai ko
dėl tarnauja buržuazijai, bo- 

K sams, Hooveriams tie, kurie ei
na prieš Komunistų Partiją. •

kar- 
ir piknikas, 
svetainė ir

Delegatų buvo dau
giau kaip 70 nuo suvirš 17 kuo
pų.

Konferenciją atidarė pirm, 
d. Kreivėnas. Kol mandatus 
sutvarkė, kalbėjo ALDLD. Cen
tro sekretorius d. D. M. šolom- 
skas, sveikindamas Centro 
Komiteto vardu konferenciją ir 
išdėstydamas jos uždavinius. 
Taipgi kalbėjo ir d. F. Abekas.

Išrinkus prezidiumą ir komi
sijas, sekė II apskričio valdy
bos raportai. Drg. A. Matulis 
išdavė bendrą raportą iš nu
veiktų ir pasibrėžtų darbų. 
Daug apskritys yra pasidarba
vęs ir taipgi užsibrėžęs veikti, 
remti musų dienraščius, “Lais
vę,“ ir įvairias Komunistų Par
tijos kampanijas. Konferenci
ja prasidėjo ir ėjo sėkmingai ir 
solidariai.

Jau laike kuopų raportų pri
buvo ir renegatas E. Butkus, 
kuris dabar leidžia bjaurų 
“Buletiną“ purvinimui komu
nistinio ir komunistų davovau- 
jamo revoliucinio darbininkų 
judėjimo. Kuopų atstovai da
rė pranešimus, kaip jie remia 
musų dienraščius, “Laisvę,” 
“Vilnį,“ “Daily Workerį,” T. 
Darb. Apsigynimą, Komunistų 
Partiją. Kiekvienas draugas 
nori parodyti, ką jo atstovauja
ma kuopa nuveikė del darbi- 
ninkti labo, o čia stovi rene
gatas Butkus, priešas to viso 
judėjimo, ir judošiškai šaiposi! 
Pasibaigus kuopų raportams d. 
Kraucevičius duoda įnešimą, 
kad konferencija prašalintų E. 
Butkų, nes jis turi “Laisvę,” 
kurioje telpa ALDLD. Centro 
Komiteto pranešimas apie But
kaus išbraukimą iš ALDLD. 
Paremta. Drg. šolomskas pa
siima balsą ir išdėsto, kodėlIr New York “Times” buvo

pasiuntęs Sovietų Sąjungon sa- ALDLD. Centro Komitetas tu- 
•vo specialį korespondentą, Wil
liam Haskelį, Amerikos Pašal
pos adnjinistratorių Sovietų 
Sąjungoje laike badmečio, 19- 
21-23 m. Haskelis duosiąs še
šis straipsnius apie Penkių Me
tų Planą. Pirmas . strąipsnis 
jau pasirodė.

Haskelis sako, kad Sovietų 
Sąjungoje padarytas milžiniš
kas progresas. Visur matomas 
veikimas, judėjimas, skųbi.ni- 
mas kūrybos darbe, energija, 
pasiryžimas. / - r , ,

Bet kas svarbiausia Haske- 
io pirmam straipsnyj ? Ogi štai 
as: jis sako, kad darbininkai, 
itam milžiniškam kūrybos dar- 
e, jaučiasi, jog jie dirba sau, 
ivo naudai, naudai vięuome- 
Ss, o ne saujalės turčių. Ta 
/asia permirkęs visas Sovie- 

Sąjungos gyvenimas.
• r........... ’

'"X) tai svarbu. Tai nulemia
mas faktorius. Pirmu sykiu 
žmonijos istorijoj darbininkas 
jaučias žmogumi tikra to žo- 
džįo prasme, savininku ir val
dytoju šalies ir visų jos turtų. 
Jis žino, kad kiekvienas page
rinimas, kiekvienas paskubini- 
mas, kiekvienas žingsnys pir
myn eina jam pačiam ant nau
dos, neša jam pačiam geresnę 

/ A būklę.

DAUGIAU GERU ŽINIŲ APIE ‘LAISVES’ 
JUBILEJ1NĮ PIKNIKĄ

Kaip nuo didelio kalno 
pasileidęs žemyn kristi snie
gas—juo žemiau nusirita, 
tuo daugiau jo susidaro,— 
taip su “Laisvės” pikniku: 
vis daugiau ir daugiau atei
na žinių iš kolonijų, 
draugai ir draugės didelė
mis armijomis mobilizuoja- 
ši į komunistinio dienraščio 
•dvidešimet-metinę

EXTRA!
PITTSBURGH.— Pirma

dienį 15 šerifų brutališkai 
užpuolė ant 150 pikietuo- 
jančių mainierių prie But
ler Consolidated Coal Co. 
kasyklų, Wildwood, Pa. 
Streikieriai gynėsi. Kova 
tęsėsi per 15 minučių. Vie
ną darbininką šerifai už
mušė, 6 sunkiai sužeidė. 
Taipgi yra sužeista ir vie
nas užpuolikas šerifas. Ry
toj bus apie tai plačiau.

ve” turi didelę armiją skai
tytojų ir karštų rėmėjų:

“štai kas važiuoja į ‘Lai
svės’ pikniką:

“Tarnas Bartkus turi jau 
kad pilną kraudą savo mašinai. 

Važiuoja Kelly su savo 
nauju karu. Jaunasis Gu
tauskas pasakė: ‘Mes visi 

demon- važiuojam į ‘Laisvės’ pikni- 
straciją, kurią mes vadi į ką. 
name pikniku.

Waterburio draugai jau traukia su visa savo šeimy- 
tikrai užtikrina, kad jie at- na. 
piškės dideliu busu. Jie sa-(’liks namie, 
ko, kad juos daugiausia į šį | taip pat. Šimaitis važiuoja.

10 jūs manote, kad Benuliai 
pasiliks namie? Važiuoja 
Ona Turan ir M. Budrikis. 
G. Kvietkaushas sako:! 
‘Man nuvažiuot i Brookly- n’ ......
ną, tai tas pats, kaip į Bo- Flensburge 3 darbininkai 
stoną.’ Gi Niukai iš Dor- socialdemokratus ir įs- 
chesterio, Massų ketina pri- t°j° i Vokietijos Komunis- 

# 9 9 r ‘ ■* ■* I ’ rv i/» 4-1 -t <-» 11 /I L-x z-A n izxzt (1
sidėti prie montelhecių „ , 
traukti kartu į pikniką. Tai, 
dabar matote, kokia armi
ja susidaro. .. Tik jau jūs' ,
brooklyniečiai- pasirūpinki-'.partijos nariu 28 metus, 
te su nakvynėmis!”

p i k niką traukia judžiai 
“Nuo Volgos iki Gastoni- 
jos,” kurie bus rodomi po 
atviru dangum Ulmer Par
ke. Pasižymėjęs mūsų cho
rų vedėjas Vladas Žukas 
rašo iš Detroito, kad jis su 
savo žmona jau randasi ke
lyje į “Laisvės” pikniką. 
Gal ir daugiau draugų iš 
Detroito atvažiuos į pikni-

O štai laiškas iš Montel- 
los, kurioj dienraštis “Lais-

Tarnas Miškinis va
žiuoja. Kazys Ustupas

Čereškai taipgi nepasi-
Jonas Blujus

Socialistai Darbininkai 
Stoja j Komunistu 

Partiją
Vokietijos socialdemokra

tai darbininkai dideliais bū
riais meta išdavikų partiją 

eina prie komunistų.

įr!tų Partiją, Manheime 9, 
-'jadlaukene 40, o Breslau įs- 
_ i tojo 23, vienas iš kurių bu- 

*vo išbuvęs Socialdemokratų

Reikalauja Autonomijos
AMERIKOS KAPITALISTAI SKUBINASI PAGEL- 

BON VOKIETIJOS KAPITALIZMUI
BARCELONA. Katalanai 

reikalauja, kad jiems Ispa- 
inija duotų autonomiją. Bet 
naujoji buržujų-socialistų 

WASHINGTON.—Prezi- proletarinės revoliucijos, to-', valdžia nenorį apie tai nė 
dentas Hooveris pareiškė, del skubinasi gelbėt Vokie-1 kalbėti, 
kad Amerika yra pasiryžus' 
eiti pagelEon Vokietijai ka
ro skolų klausimu, 
rika sutinkanti, kad 
vienus metus nebūtų 
laujama atmokėjimo 
skolų. Tai yra, 
nereikalaus šiemet iš Ang
lijos ir Francijos mokėti 
Amerikai karo skolų, jeigu 
šios šalys nereikalaus sko
lų mokėjimo iš Vokietijos.

Tas reiškia, kad Vokieti
joj padėtis be galo rimta, kietijos kapitalizmą gelbėti 
Amerikos ir viso pasaulio yra žygis

Ame- 
ištisus 
reika- 

karo
Amerika

tijos kapitalizmą. Ar tas Miestelyj Santa Olallasu- 
pavyks, tai klausimas. Mes i įkirtime tarperepubliko- 
sakome, kad tiktai laikinai 
gali padėti Vokietijos bur
žuazijai išsilaikyti galioj, 
bet jos amžinai išgelbėti ne-

- nų ir monarchistų 3 užmuš-
* ti, o 70 žmonių sužeista.

Spėjama, kad Anglija ir 
Franci j a priims šitą Ame
rikos valdžios pasiūlymą. O 
šitas susitarimas Amerikos, 
Anglijos ir Francijos Vo-

10,000,000 Komunizmo 
Idėjos Skelbėjų

JAU 40,000 MAINIERIŲ RANDASI KO 
VOS LAUKE; 2,200 SUSTREIKAVO !

ILLINOJAUS VALSTIJOJE
Prasideda Masiniai Areštai; Trylika Organizatorių Pastaty

ta po $41,000 Kaucijos; Policija Areštuoja Naujosios 
Unijos Organizatorius, o Apsaugą Suteikia Senosios Uni- • 
jos Reakciniams Vadams
PITTSBURGH, Pa.—At- Į želio 20 d. 500 mainierių iš 

eina žinios iš įvairių vietų, 
kurios parodo, kad mainie
rių streikas prieš alkį te- 
besiplečia. Nacionalės Mai
nierių Unijos apskaitliavi- 
mu dabar jau 40,000 mai
nierių streikuoja. Štai vė
liausios informacijos apie Į ... . .... ,' 1 J me tik St. Clairsville kaleji

ėjo į streiką Wellsburge ir 
100 sustreikavo Kenwoodo* 
kasykloj.

Bridgeport, Ohio.—Areš
tai didėja, šioj apielinkėj 
suareštuota 44 mainieriai 
ir laikomi kalėjime. Vieną*-

streiko augimą:
West Frankfort, Ill. — 

Birželio 20 d. du tūkstan
čiai ir du šimtai mainierių 
sustreikavo Orient kasyklų 
No. 1 ir No. 2. Streiką pa
skelbė senosios United Mine 
Workers unijos eiliniai na
riai ir nėra jokios abejo
nės, kad reakciniai vadai 
paskelbs jį nelegaliu. Tuo 
tarpu net šeši Nacionalės 
Mainierių Unijos organiza
toriai darbuojasi Illinojaus 
valstijoj tarpe mainierių. 
Birželio 28 d. šaukiama 
konferencija delei streiko 
plėtimo toje valstijoje.

Wheeling, W. Va.— Bir-

me randasi 13 mainierių or- , 
ganizatorių, kurie padėti 
po $41,000 kaucijos. Birže- ’ 
lio 20 d. išėjo į streiką 500 
mainierių Elm Grove kasy-•! ■ 
klos No. 3.

Prie Elm Grove kasyklos ... 
tapo suareštuotas d. Frank 
Sepich, organizatorius Na- 
cionalės Mainierių Unijos 
vos pradėjus prakalbą sa
kyti. Bet policija paskuiy ■ 
leido kalbėti reakcionieriui 
iš United Mine Workers 
uni j os. V adinasi, poličijA • 
apsaugo reakcionierius,1 o 
areštuoja revoliucinius mai- 
nierius. ■ / < i-ti.

AMERIKOS GELTONIEJI SOCIALISTAI ATVIROJ / 
TALKOJ CARISTAMS-KAPITALISTAMS ;

NEW YORK.— šešiolika 
korporacijų eina į Ameri-

veda jų bylą. Skunde p 
nas Hillquitas nurodo, J

kos teismą, kad atgauti pi- revoliucija buvo “nei,eg
ka” ir “nelegališkai” 
griebė savininkų kapitalu.
tų nuosavybę. O kadanį.

rėjo prašalinti Butkų, kad jis 
Į griauna darbininkų judėjimą,
bjauriai niekina Kom. Partiją, .................... _ .
puola revoliucines unijas, ku- kapitalistai bijo Vokietijoj i prieš Sovietų Sąjungą, 
rios vadovauja darbininkų ko
vas, kaip dabar mainierių uni
ja Pittsburgho apielinkėje, ir 
kad Butkus yrą patsai kaltas, 
kad jis pasirinko kelią ne su 
mumis, bet jiriė^ mute, prieš Visą 
revoliucinį darbininkų judėji
mą. šolomskas, .pažymų kad 
Butkus tą nei'nierigynF sayd 
pasiteisinime Cęntro< ~ KbmiteT 
tui, bet pareiškė, kaa jis kovos 
prieš Komunistų Partijos vado
vybę. > Jis nurodo, kad Butkaus 
laikymas konferencijoje teršia 
ją ir kad konferenęįjos delega
tai privalėtų prašalinti jį, ne
paisant, kad jis įsiskverbė į 55 
kuopos delegato vietą. Apskri
čio konferencija yra pilnai ga
lioje prašalinti tokį elementą, 
kuris apie mėnuo laiko patapo 
delegatu, o dabar jau yra iš
brauktas iš musų garbingos or
ganizacijos. Eina apkalbėji
mas. Kalba d. Krūtis. Jis nu
rodinėja, kad Butkus, pulda
mas Kom. Partiją ir revoliuci-, 
nes. unijas, jų tarpe ir Nacio- 
nalę Mainierių Uniją, kuri da
bar vadovauja mainierių kovas 
Pittsburgho apielinkėje, . tar
nauja išnaudotojų klasei ir 
faktiškai atlieka streiklaužio

bendro fronto

Proto Netekus Motina 
Papjovė Tris Kūdikius

i Mirė Milionierius, Kuris 
Smaugė5 Chinijos Liaudį :

New York “Times” 
respondentas Duranty 
šo, kad šiandien Sovietų 
Sąjungoj, imant Komunis
tų Partiją, Jaunųjų Komu
nistų Lygą ir Jaunuolius 
Pionierius, yra apie 10,000,- 
000 komunizmo idėjos skel
bėjų. Girdi, tai milžiniška

GLEN FALLS, N. Y;— 
Birželio 21 d. Bearcienė pa
pjovė gerklčš ^avo trims 
kūdikiams ir pati bandė nu
sižudyti. Kuomet ją sua
reštavo, tai ji sakė, kad jos 
vyras pagrūmojo jai išsiun
timu į bepročių namą. Ji 
sako, kad ji negalėjo atsi
skirti nuo savo kūdikių ir 
todėl nusprendė juos nužu
dyti.

rolę. Butkus, Liesajus ir iš 
Patersono Prapiestis pradeda 
rėkti ir trukdyti draugo kalbą. 
Tai metodą Butkaus ir tik ke
leto jo pasekėjų paskutiniu lai
ku—riksmas, nes faktų Sživęs 
apsigynimui jie neturi.

(Tąsa ant 6-to pusi.) f

SHANGHAI.—čionai mi
rė Arron Hardoon, anglas 
ateivis, 85 metų amžiaus 
milionierius ir paliko turto 
už $50,000,000. Tai bene 
buvęs turtingiausias kapi
talistas Ghinijoje. Jis su
sikrovė tuos turtus plėšda
mas ir išnaudodamas Chini- 
jos pavergtą liaudį. Tai 
buvo didelis intrigantas ir 
ramstis įvairių militaristų.
Didysis Traktorių Fabrikas 

Bus Atidarytas Liepos 
Mėnesį

MASKVA.— Jau beveik 
užbaigtas darbas prie Kar- 
kovo traktorių fabriko, ku
ris, kuomet viskas bus įtai
syta, į metus padarys 50 
tūkstančių traktorių! Fab
rikas pradės operuoti lie
pos mėnesį.

.spėka, kuri muša į vieną yj 
tašką, vykina vieną pro
gramą! .

“Grafas Zeppelinas” Lėks 
j Ledynus.

nigus už žibalo šaltinius,
kuriuos Sovietų valdžia
konfiskavo po revoliucijos Amerika''Sovietų" vaidž’ioš“' 

įw. , Baku srityje. Tie kapita- dar nepripažino, tai. Soviė- 
ra_ (listai caristai .sako, kad ca-ltų valdžia pati “nelegališ- 

ro laikais jiems tie žibalo j ka” ir “netiesotai” laiko 
šaltiniai priklausė. Jie rei-' tuos žibalo šaltinius. ' AM 
kalauja net $105,000,000! į vaizdo j to, Hillquitas reiki

Mums čia svarbu štai Jauja, kad 105 milionai dc 
kas: Tiems caristams-kapi- lerių butų išsunkta iš Sc 
talistams advokatauja Ame 
rikos Socialistų Partijos 
vadas milionierius advoka
tas Morris Hillquitas.

vietų darbininkų ir valstie , 
čių prakaito ir kraujo ir 
mokėta buvusiems kapita-’

Jis listayųs įr • cąristaiiis 1' 1

Anglai Kritikuoja 
Generolą Pershingą

LONDON.—Anglijos pa
triotai ir militaristai nesu
tinka su Amerikos genero
lo Peršhingo išleista knyga 
apie karą. Pastarasis per
daug kredito atiduodąs 
Amerikos armijai pereitam 
kare, o diskredituojąs Ang
lijos armiją ir jos vadovy-

) •; i 

j HBaisį Nelaimė Lietuvių ■ 
Tarpe Bridgeporte

BRIDGEPORT, Conn. A 
Birželio 21 d. automobilius 
atsimušė į medį, ant vietoj 
užsimušė Aleksandra Kal
vaitis ir Ona Geciukė. O ZL 
doras Kvietkus sunkiai su
žeistas. \

“Laisvės” Koresp. *

U
■; : 

j

Maskva.—Vokietijos mil
žiniškas orinis, laivas “Graf 
Zeppelin” neužilgo atskris 
į Leningradą. Čia jis pa
sipildys reikmenimis ir pa
ims Sovietų Sąįungos tyri
nėtojus. Iš čia jis skris per 
Arch angelską į No va j a 
Zemlią, o iš ten į šiaurinį 
žemės ašigalį.

Tarpe kitų mokslininkų 
skris ir profesorius Samoi- 
lovič, po kurio vadovyste 
savo laikų buvo ledlaužis

vaus šiai orinei tyrinėjimo įplaukos nuo taksų šiemet Tai aukos nuskendusio ekš-\ . 
komisijai. (žymiai mažesnės. kursinio,laivo. ..y

' • J.

1

Vanduo Išplauna j
Lavonus iš Jūry ‘ ' Al

ST. NAZAIRE, Francija. '

Dabar viso, jau 151

WASHINGTON. — Hoo- 
verio administracija tebėra 
skylėje. Jos budžete yra —Vanduo išplovė dar 601a- 
deficitas ant $945,956,000. vonų.: Dabar viso, jau 151 j 

Krasinas.” Dabar jis vado- Delei ekonominio krizio lavonas išplauta į krahtą.

r»
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Brooklyn, N. Y.» under the A<ft of March 8, 1879

“PASAULIO GELBĖTO J AS’’-HOOVER
Jungtinės Valstijos vėl stoja į “žmonijos gelbėtojo” 

rolę. Prezidentas Hooveris pereitą šeštadienį pasiūlė, 
kad bent vienus metus būtų sustabdyta mokėjimas kari
nių ir kitų valstybinių skolų vienos šalies kitai.

ftooveriš ypač nori pagelbėti Vokietijai, tai yra pa
lengvinti kapitalizmo krizį Vokietijoj. Mat, penkių mi- 
lionų. bfc&arbę ir įvis didėjantis darbo minių skurdas toj’ 
šalyj verčia juos į kaskart didesnius ir griežtesnius susi
kirtimus su kapitalistais ir valdžia. Yra suprantama, 
kad ir Vokietijos prezidentas ,Von Hindenburgas savo 
asmeniškoje telegramoje Hobveriui nurodė revoliucijos 
pavojų.

Iš vienos pusės, pasaulinis kapitalizmo krizis krato 
Vokietiją, o iš kitos pusės, Vokiečių minias slegia ameri
kinis Youngo planas, sulig kurio Vokietija turėjo mokė- 

. ti 'milžiniškus karo mokesčius talkininkams. Tode] Hoo
veris, kad apsaugot kapitalistinę Vokietijos “civilizaci
ją,” ir padarė sumanymą bent metams palengvinti jai 
naštą karinių kontribucijų.

Bet tuo savo pasiūlymu Hooveris nori patarnaut ne 
tik Vokietijos kapitalizmui; jis tikisi, kad, sulaikius ka- 

' ra Skolų mokėjimą, galėsiąs sumažėti krizis pačioje 
Amerikoje, taip pat kitose kapitalistinėse šalyse.

;New Yorko Times (birželio 22 d.) sako, kad šitaip 
“gelbėdami kitus, mes (Amerika) tikrumoje patys sau 
daugiau pasigelbėsime.” Nes jeigu būtų sulaikytas ka
rinių ir kitokių valstybinių skolų mokėjimas, tai, girdi, 
laisviau atsikvėptų kapitalas, liuosiaus pradėtų vaikščio
ti; pinigai ir tavorai iš vienos šalies į kitą, ir atgytų biz
nis, kuom, suprantama, daugiausia pasinaudotų Jungti
nes Valstijos.

'Pažymėtina, jog visuose tuose išvadžiojimuose kapita
listai visai< nekalba apie palengvinimą ‘būklės darbinin
kams; viskas sukasi apie biznio atgaivinimą buržuazijai 
ir. apie santikių pagerinimą tarp stambiųjų kapitalisti
nių šalių. ’

*Bet darbininkai turi suprasti, kad Hooverio siūloma 
“geradarystė” Vokietijai nepanaikins krizio ir iš jo au
gančio rėvoliucinio darbin. judėjimo. O kas liečia san
tikių sušvelninimą tarp imperialistų, tai Hooverio pla
nas dar juos aštrina. Francijos Imperialistai jau šoka 
su priešingu pareiškimu,-—kad Franci j a turės kas metai 
gauti savo $96,000,000 iš Vokietijos, vis tiek kas ten ko
ktus planus bebruktų.

iSava. manifeste Hooveris movė nykščiu į pašonę ir 
Anglijai; nors tiesioginiai jos neįvardino, bet nusiskun- 
dė, kad Amerika per pasaulinį karą negavo jokių, kolo
nijų; o Anglija, supraskite, gavo kuodaugiausia sveti
mų žemių. Aišku, jog šitoks Hooverio pareiškimas ver
čia Anglijos imperialistus dar labiau šnairuoti į Jungti
nės Valstijas.

•Hooverio gerinimasis Vokietijai, be kitko, turi tikslą 
juo labiau tą -šalį paveikti Wall S try to kapitalui, “ra
miu būdu” vejant kitų šalių kapitalistus iš Vokietijos 
•tikos.
Bet dar ir tame ne viskas: Kalbėdama už palengvini- 
s Vokietijai, Amerika stengiasi priruošti ją kaip ka- 
'tovyklą prieš Sovietų Sąjungą. Neveltui gi Jung^i- 
Valstijų ministeris, nuvykęs Europon į “vakacijas,” 

•asitarė,* nežiūrint savo tylumo, jog jam tenai rūpėsią 
4 klausimai: “nusiginklavimas ir suvienytas veikimas 

x i;ieš Sovietų politiką.” Tuo pačiu laiku ir su tokiu pat 
priešsovįetiniu tikslu dabar tuzinas Amerikos diploma
tų žuja po kapitalistinių šalių sostines, organizuodami 
karinį frontą prieš Sovietų Respubliką.

Tie ir visi kiti faktai liudija, kokiais sparčiais žings- 
’iais imperialistai eina linkui karo prieš Sov. Sąjungą, 

jiems vadovauja Amerika. Šios šalies darbininkai tu-

AttaMte Kalintas
t

Rašo J. Louis Engdahl
Viena pirmiausių darbi

ninkų klasės priedermių 
yra rūpintis savo kaliniais. 
Čia taipgi įeina ir mūsų 
užduotis rūpintis jų šeimy
nomis, pasilikusiomis be 
duondavio.

Ta priedermė buvo labai 
apleista praeityj. 'Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas, kuris organizuoja ir 
veda tą darbą, net savo ei
lėse sutiko tokių, kurie ma
žai kreipia domės į tą dar
bą. O mes neturime pa
miršti itiūs'ų įkalintus drau
gus. Abelnai mūsų užduo
tis yra parodyti kiekvienai 
kapitalistų klasės teisingu
mo aukai, uždarytai kalėji
me, kad mes neužmirštame 
savo kovotojų.

■ j- - ' ‘ f f! ’ i ‘ ; | f LpfįTr /
r • : t • «. ; t : : - : ; ; : ; Antradienis, .-BįrŽ... .23,*1^3.1; •

A.i.D.LD. Aiitro Apskričio Konferencijbs 
Vienbalsiai Priimta Rezoliucija už Kom.

■Partijos Vadovybę Visam Mūšy Judėjime

| iš vhiįį'dehs; jie tAip ftat įiHši-l 
f kasa želvių kiaušinių i§ ■pajū-/ 
H o, smėlio, šie šūhes yrą už
silikę nuo įvairių laivU, kbrie 
kadaise pakraščiuose 'įprie 
smėlio prisvilo arba buvo'Aud
rų sudaužyti. Senais laikais 
ta sala buvo-jūių plėšikų (pi-1 
ratų) prieplauka. j

Am šlin'ų Salos aūga kok'o-Į 
sines, palmos ir bananų me
džiai; todėl, kas liečia maisto, 
žmones šičia galėtų gyventi.

Reunion Sala; kur Pirmiau 
Gyveno Išviso 7 Negrės

Kita keista saĮa i rytus nuo 
afrikines MadAgaskapo salos 
tai. yra Reūnipn, , Beveik du 
šimtai metų atgal tie^ pat šia. 
sala užkliuvo Francijos laivas 
“Utile” ir ,nepajėgė, nuplauktu 
nuo poyąndęnįnės ų'ųlps. ? Iš 
laivo išsigelbėjo apie 60 /jūri
ninkų; ir.- tąrq ;tikrą§ j smičius 
negrių moterų, kurias jie, ma
tomai, vąžiojOsi lytiškam pasi
smaginimui. Už penkiolikos 
metų po tę priplaukė čia kitas 

; Prancūzų laivas. Bet pirmes- 
■ niojo laivo jūrininkai buvo jau 
visi išmirę. Ant salos jokie 
daugiau žmonės negyveno, 
kaip tik septynios jūodukės, 
užsilikusios nuo ano laivo. Jo
sios čia maitinosi žuvim ir ge
re labai neskanų vandenį. Be- 
gailestingai čia jąsias kepino 
saulė ir jos gyveno nuolatinė
je baimėje baisių audrų ir vie- 

v sulų, kurios siaučia Reuhion
2. Patapkite kalinių fondo Saloje. Antrasis laivas išvežė 

palaikytoju, pasižadant kas iš čia tąsias nelaimingas mo- 
mėnuo prisiųsti kiek aukų, teriškes.

Dabartiniu laiku Francija 
i tremia į Reunion Salą “pavo
jingus” politinius kalinius; o 

Pa"|jų tarpe yra ir Abd-el-Krim, 
siųsti $5,00 kiekvienam ka- buvęs vadas Morokkos sukilė- 
liniui ir $20.00 jų šeimy- lių prieš.. Francijos imperialis- 
nonis. Ius- Salos gamta yra labai

, . . . derlįųgą. jbanan'omis^ ./ir' kitais
Literatūra, Maistas, Drabu- karštų šalių vaisiais. Gyven

tojai labai maišyti. Kai kurie 
čia negrai turi šviesiai mėly
nas akis; ‘Chinįškjai ątrodančįas. 
■akis ir sykiu; UudĄi-i;ąųdon'usf: 
plaukus.

Reunion Sala turi ameriko-

kad viena fazė Scottsboro 
•kampanijos yra prižiūrėti 
kalinius ir jų šeimynas.

Pereitais 1930, metais, 
T a r ptautinis Darbininku 
Apsigynimas nacionaliai ir 
per savo distriktines ir lo
kalines organizacijas rū
pinosi 7,000 suareštuotų 
darbininkų; žinoma, didžiu
ma iš jų buvo kalėjime per 
trumpą periodą.

Nei Vieno Neužmirškime
Mes negalime užmiršti* 

nei vieno kalinio. Taipgi 
neturime užmiršti kalinių 
moterų ir vaikų. Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas atsišaukia į jus, prašy
damas išpildyti vieną arba, 
visus sekamus punktus:

1. Prisiuskite kiek išgali
te aukų į kalinių ir jų šei
mynų šelpimo fondą (Pri
soners’ and Prisoners’ De
pendents’ Relief Fund), In
ternational Labor Defense, 
80 East 11th St., New York 
City.

Kalinių Skaičius Pasidvi- 
gubino

Ši padėtis vėl tapo ryš
kiai iškelta to fakto, kad 
arti šimto angliakasių ir jų 
simpatikų tapo sugrusta į 
kalėjimą iš priežasties ko
vos, kuri tęsiasi Harlan ir 
Bell apskrityse, Kentucky 
valstijoj. Tokiu būdu vie
noje streiko kovoje kalinių 
skaičius pasidvigubino. Iš- 
klausinėjus 29 šeimynas, 
Tarp tautinis Darbininkų 
Apsigynimas surado, kad 
29 kaliniai turi 135 šeimy
nų narius, kuriems užlaiky
mas reikalingas.

W. B. Jones, Nacionalės 
Mainierių Unijos sekreto
rius, Evarts, Kentucky val
stijoj, uždarytas Harlan ap
skričio kalėjime, kaltinamas 
žmogžudystėj, sekamai .ta
šo:

Gręsia Bado Mirtis
“Aš noriu pagelbėti jum.s 

bile kaip iškelti viešumon 
sąlygas, kokios randasi šioj 
šalies dalyj. Bet jeigu ga
lėčiau išeiti iš kalėjimo, ga- tautino Darbininkų Apsigy 
čiau atlikti daug geresnį 
darbą. Busiu linksmas, 
kuomet jūsų pasiųstas kny
gas aplaikysiu, nes dabar 
laikas palengva slenka, o aš 
buvau aktyviškas visą savo 
gyvenimą. Prisiųsiu jums 
vardus visų žmonių, kuriems 
čia reik alinga pašalpa. 
Jiems reikalinga drabužių 
ir maisto. Ateikite jiems į 
pagelbą, jeigu galite, nes jie 
badavo visą žiemą; jeigu 
jiems nebus greitai suteikta 
pašalpa, tai nekurie jų nu
mirs iš bado. * Taigi kiek
vienas ateikitė mums į pa
gelbą, nes kitaip mes žūsi-. 
me. Mes mylime savo pa

utą pavojų suprasti ir ene?gingiausiai ruoštis apgint'čias ir savo vaikus. Taigi 
dvietų Respubliką nuo imperialistų. Jie turi išanksto pagelbėkitę mus> taip kad| 

.lūbilizuotis į milžiniškiausius išstojimus Pirmosios Rug- mes galėtume jiems pagel-l 
pjūčioę tai yra į tarptautinės dienos demonstracijas bėti ir apsaugoti nuo bada-i 
prieš imperialistinį kai-ą ir už Sovietų Sąjungos apgyni
mą. **

T a r ptautinis Darbininkų 
Apsigynimas deda pastan-! k 
gas kiekvieną mėnesį

tus. Salos gamta yra labai

Gyvėri-
ž'iai

3. Prisiuskite bile, kokias 
knygas, žurnalus ar šiaip! 
kokią literatūrą, kurią jūs
galite atiduoti, -ir ta litera- Reunion bala fun ameriko- 
turą, bus padalinta tarpe i 'H "Y?
kalinių? " ■’ '’• ' ■ ■ 1,08 I >■' ! ' I-

4. Prisiuskite drabužiu, Milžiniškų Čerepokų Sala
1 W 1 zx 1 T A C* 1 z—. ■> A ✓x 4 1 1 A T

voje tokiuose reikaluose, 
kaip komunistinės spaudos 
•rėmimas, ateivių gynimas 
ir tt. šaukti vietines konfe
rencijas, įtraukiant į jas ne 
tik klasiniai sąmoningų 
darbininkų organizacijas, 
bet ir tokias pašalines 
draugijas, kurių sąstatas 
abelnai yra proletarinis.

Mes šaukiame visas kuo
las iy narius kaskart veik
iau dėtis į Komunistų Par- ; 
tijos vedamas bendras visų!. 
•tautų darbininkų kampani
jas; Neš tiktai aktyviai da
lyvaudami tokiuose madi
niuose tarptautiniuose dar- ' 

, .. - r j bininkų žygiuose, mes tega-
sekcijos. Mes paty^ ihato-' jgSjme išmokti tinkamai 
męjr vmų kitų lietuviu dar- Į tik’.šli-sii ' ■ bei revoliuciniai 
bininkų domę kreipiame į |Vejhti taipgi lietuvių darbi- 
tą faktą, jpg vien tiktai Ko- nįnKų tarpe, įtraukiant pla- 
munistų Partija yra teism- ,xį^s lietuvių darbininkų 
gas ir pasitikimas prole- mases į kova prieš fašisti- 
tariato vadas; męs pabrė- nįus jr 
žiaTne, jog ALDtD., kaip iri lementus 
visos kitos darbininkiškos,' • - - 
organizacijos, tegali klasi-į 
niai naudingą mūsų darbą! 
varyti tik tuomet, kai jos 
eina Komunistų Partijos 
vadovybėje. Ypač gi šiais 
krizio ir reakcijos laikais 
jokia kita politinė partija 
bei grupė nevądovauja nei 
kokiai tikrai kovaį, kad ir j 
ūžrįiap.ralsČiaųšįuš kasdieni-1 
nius'. darbininkių ' reikalus, i 
Tą daro tiktai Komunistų | 
Partįijaf ir josiųs rievolįuci-l 
nėję, Aądovybėję s eįfriatyčios1 
darbininkų organizacijos.

Užgirdąmį, todėl, Ameri-,1

LINDEN, N. J., BIRŽE
LIO 21 D.

Susirinkę į ALDLD. Ant
ro Apskričio pusmetinę 
konferenciją, mes, „kuopų 
išrinkti delegatai pareiškia
me, jog Jifetaturos leidi- 
mas, nors- ir labai svarbūs 
daįykąs, į nėra vienintelis 
pi ūsų organizacijos tikslas. 
Mes esame dalis veikliai ko-; 
vejančių darbininkų klasės 
eiįiįli jk'ūH()s ' grumiasi ' ūž | 
tūojąųtinius (sąVo įkalus1 
ir už. {galutinąjį pasįliųosa-( 
vimą, vadovybėje Amerikos 
Komunistų Partijos, kaipo 
Komunistu Internacionalo

lietuviu darbininku*

!

4.
maisto ar kitokią pašalpą 
(viršuj suminėtu antrašu), 
ir tas bus, pasiųsta kalinių 
šeimynomsįgįJęigu jūs nori
te, kad pas jūs ateitų Tarp-

n i m o narys, praneškite 
mums, o mes ką nors pri- 
s i ųsime iš Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo dis-

Seychelles Salose netoli Af
rikos pakraščio į šiaurę nuo 
Madagaskaro veisiasi turkliai- 
Vąloniai,” i ' ‘ /J ‘
repokai. Juos gaudo jūrinin
kui. Šių turklių mėsa labai 
gera; ir jūrininkai' ją laiko ne 
tik maistu, bet ir gyduole. 
■Mat, ilgai plaukiojant jūromis- 
ir.. trūkstant šviežio valgio, 
žmonės pradeda sirgti škorbu- 
tu ir kitomis ligomis; o tokia

trikto ir lokalinės organiza- i šviežiena suteikia jiems gaivi- 
jos.

Čia nėra labdarybė. Tai

-——-------------------. j , \ j. ■ ■ J .

bet ir jų šeimynos.' Taip pat 
pakelta klausimai- *kaa darbi
ninkai patyą turi, mokėti apsi
ginti teismuose2 be advokatų, 
nes, klasių kovai aštrėjant, ne 
visuomet galima gauti tinka 
m i advokatai.

„ tmas, kas tai yra amnestija ir
jftiiną mirtin. Ant1 vietos ką ji reiškia.

paėmė blankų^aukų I Tje vjsi klauslmai bus diskll. 
. ' Nanai pasirj ę , suojama sekančiame susirinki-

I . m. 1- vf|v>'a>a 0/1 ■4-' r* /Il/A-nn

birželio, 7:30 vai. vakare, 29 
Endicott St., Worcester, Mass. 
Taipgi pranešame, kad T.D.A.

i susirinkimai 
nurodymai geresniam apsigy- įvyksta kiekvieną ketvirtą tre- 
nimo veikimui. Pasirodo, kad čiadienį ' 1 ' n- -1
T.D,A. veikimas, koks buvo mėnesio.

Ta|ptautinio Darbininkų Ap- 
sigypimo susirinkimas įvyko 
144# dieną birželio. Šiame 

ji ^gmfinkime daGg buvo kalbė- 
^ ta įįpie Scčttsboro 9 negrų nu- 

te&hną mirtin.

giltau i.
« ..44T TA Ir* >'! me, kuris įvyks 24-tą dieną

R mętatų “Labor Defenderiui,” ’ ‘
kad laimėjus bent vieną dova
ną. ' t----------

Buvo prisiųsta iš distrikto' 13-tos kuopos 
nurodymai geresniam apsigy- įvyksta kiekviei

i nius ir socialfašistinius
, klerikalus ir

i prieš dešiniuosius oportu- 
j nistus, besiorganizuojan
čius prieš Komunistų Par
tijos vadovybę.

Tegyvuoja Amerikos Ko
munistų Partija, vienintelis 
tikras revoliucinis darbi-

; ninku klasėš vadas Jungt
inėse Valstijose!

, Pirmininkas,
; \ A. .Gilman,

Sekretorius,
A. Matulis.

BRIDGEPORT, CONN.
t

Jau metai laiko praėjo, 
—--------  , kaip Chicagos S.L.A. seime

kos Kqmpliipt’u Partiją ir darbininkų atstovams, vyrams
t viršiausią jos ir-Moterims, galvas skaldė po-1

1 ici-ja,^sukviesta' fašistų Pild. . 
Tarybos; • Gi tie ponai, kuo
met darbininkams galvas po-

pr 
vadovybę šioje šalyje, mes 
pasižadame uoliai remti ir!

i i v * ■ I j t ♦ 1'1 j • II IAx L v* C* L M11111i iv A1110 L. <X I V mv"

— _ _____  - __ pūt^S aktyviai dalyvauti j ]įejja skaldė, pilvus susiėmę, «
tokie milžinįŠS če-įKormį; -------

kampanijose, kaip kad: rė
mime rųąįnierįų ir kitų 
streikų,f‘einančiu jos vado-. sakglp> kad 
vSl,eif; -darMninl., X“
gynime; kovoje w7 1................
teisių, lygybę feu‘ baltaisiais; 
devynių Scottsboro negrų 
jaunuolių gelbėjime nuo 
elektros kėdės; kovoj už 
paliuošavimą visų politinių

P.artijos vedamose juokėsi šėtonišku juoku. Tai 
Keleivis” viešai pripažino.
Išgirdę tai darbininkai, pa- 

gana jau jums,

naričio maisto.
Dvilypių Riešutų Sala

pegrų tų, darbininkų priešų, bet ne
tikėjau, kad jie viešai net val
džiai skųstų L.D.S. Tikėjau, 
kad jie darys slaptai, bet ma
niau, kad nedrįs pasirodyti 
viešai. Bet apsirikta.

Gandai pasiekė mus, kad 
ponas Stasys ,Gegužis, su 
dviem advokatais, stojo prieš 

demonstracijose | valdžios apdraudos (insuran- 
prieš imperialistinį karą jr cė) komisiomenų su skundais, 

.Sąjungos apgy- pe|. kada pradėjo juos kaman- 
ųimą; politinėse kamparu- tinėti,* kodėl jie skundžia ir 
jose ir visuose 'kituose ju- protestuoja prieš išdavimą čar- 
dejimuose, kuriuos ' 
Amerikos Komunistų Par
tija. Mes taipo <pat pasiža- 
dąmę . remti. komunistinės

yra proletarinė parama, kad Ant Praslin Salos auga di- kalinių; prisirčhgime ir da- 
” -.............................Juliai dvilypiai riešutai-po į vi^e pi^dsios Rug-

du branduoliu viename keva- J._v. • ® I
le; tokis riešutas iš paviršiaus' PJUC1O.

pagelbėti čielybėj išlaikyti 
vieną svarbiausiųjų darbi
ninku klasės frontų. Rem- 
kite politinius kalinius ir jų 
šeimynas.

Keistos Salos

yra panašus į žemutinę žmo 
gaus kūno pusę.

K.

Pratesimas Conn. Valstijos 
Darbininkiškiems Chorams ir 

Veikėjams

Veda j terio, tai jie pasakė, kad “dar 
par_ nėra prisirengę.” Mat, dar

yra pinigų, tai reikia daugiau 
jų išleisti.

Draugai ir draugės, mums
Pereitų metų darbininkiškų spūudp^' * OFgnhuSĮ Daily visai nebaisu, kad ponai dr|so 

chorų suvažiavime nutarta “Vilnį” J viešai pasirodyt. Dabar mes
rengti Dainų Dieną tt .kad Balsą?

kaipo revoiiųe-miūfedr nepa-' . . --.c. 1J ‘ i i u- • hius Skundžia valdžiai, Kas lo-vaduoj^mife įtaikius darbi-1 §ja išdavikų ir skuhdikų ‘fdles.
kovqš-4įW uždarbių : Taip: pat fries žindime,’ ko 'rei- 

Hįidjijną, phieO ' skubinimo i kid ^hitAM mūsų orgąnižaci- 
^stfehįąLdailbM^Btėse, prieš! ios. ’Štai, kad iu mūsų kuo>a. 

ibėHnrhiii an- Greitai sušaukia spėcialį šutei- $5« r> S? 1 16-ta diena birželio.
J6vlėtų Sąjun-j vidnAs draugas pakčlė klausi- 

ap)^ip|tlį ir ųz VISUS kl- trad mūsų centras netur 
•to toj^įhius ir tolimes- pinigų vedimui bylų su f ašis

i. Tuoj duota įnešimas au 
koti 10 dol., kitas—15 dol

galėsinie parodyti darbinin
kams, kas yra jį priešai, kassį; chorai turi sušimoki$tį skele

tą dainelių bendram ;$ųiihina- 
jVipiųi. Surengimui Dainų Dię- 
įios ir paskyrimui,dAįihų, tapo” 
įlenkta komisiją yi^į 3 .d f auglį, * 
k^j} bendrai, pąMtjiVę * sų ĮA.Iį.į 
D.i4D. ir L.D.SUU Apslėičiįv 
valdybomis, mi£'±Y .:r‘ 
vt^tą Dainų t)i^hapt 1 ThSv jA^’1 
ph&Aryta. fftėnA. hįiškirta <■ 30 ' 
rugpjūčio, '
DaHe, Wat|Bl3ųįr^ę6ę

rife' išrinko RbmisifąV Į Taf^gj 
komisija paskyrė chorams mo
kintis 4 dainas ir išsiuhtinėjo,-- 
kąfd be atidėliojimo chorai 
tūri imtis darbo ir ] 
dainas, kad gerai Dainų Die
noj sudainuotų. Dainos yra 
sekamob: ‘“Laisvės Giesmė,” 
“Mū^d' ’Rytojus,” “Paimsiu Ly
rą” ir^ ^internacionalą” vienu 
balsu, kurį išleido Proletarų 
Meno Sąjunga. Draugai, gal 
kui’iems kai kurioj dairios ne-, 
fiks, bet jau negalima gelbėti, 
•takas• trumpus stengkitės
mokintis. Kurie manote su
daryti sporto skyrių? ♦malonė-’

šunlį’ Sala 1 ■ 
■ . ' ■■.•■ ■ ■ ' .

, n Viena'iš keisčiausią sAIiį 'yta
Vimo. I šunų Sala, arba Laipi ją :kitaip(

Tai yrą' ^atsišaukimas į' vadina, Juan (d’e Nova. ' 'Jiriai^ 
1 1 • • 1 11 m 1 turi patkayos pavidalą, yra

žema, maža ir priklauso. Fran- 
cijai. Ši sala guli Indijos Van
denyne, į rytus nuo Afri
kos. Ant tos salos negyvena 
nei vienas žinogus; jinai visa 
yra apgyventa šunų, kurie ir 
jaučiasi tos salos valdonais.

Jei kartais pasitaiko jūri
ninkams prie šios salos stap
telėti, kad .geriamojo vandens 
pasiimti, tai kiekvieną sykį tu
ri smarkia kova su šunimis, 
kurie įnirtę gaujomis puola, 
kaip kokie vilkai. Ir tie su
neš, gūdi, neloja, bet išduoda 
tokius klaikius garsus, kokių' 
niekur kitur negirdėt pasau
lyj. Jie nuleidę uodegas, kaip 
vilkai. 1 ■ >

Tie šuries atrodo pasidalinę 
kalĄ į dalis: kiekviena didžiu
lė gauja turi savo dalį ir iš įjos 
neina į kitų gaujų užvaldytas 
viėrtas. Jie maitihasi želviais 
(čerepokais), išrepliojančiais I kite pranešti sekamu adresu

■Visą darbininkų klasę. Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas gali Būti tiktai 
įrankis išpildymui darbinin
kų atsakymo. Rytinės Ken-

T-igai4 K. tucky dalies angliakasiai įskelta klausi-L . . v , °v. ,1 kovoja pries, tas pačias did
žiąsias korporacijas (Uni
ted States Steel, Common
wealth E d ison, Peabody 
Goal), kurigs deda pastan
gas visur sumažinti darbi
ninkų gyvenimo normą.

Ta pati kova smarkiai 
vystosi vakarinėj Pennsyl-

(seredą) kiekvieno vamjoj, rytinėj Ohio dalyj 
Susirinkimas 24-tą ir West Virginijoj,

iki šiol, nėra gana tinkamas' dieną bus labai svarbus, tad įkaičius suareštuotų darbi- 
dabartiniam klasių kovos mo-jvisi nariai turi būtinai daly- ninku didėja; didėja ir dar- 

■ rtiefcttti. Dabartinių laiku dar'vauti. Ta*ip pat nepamirškite bininku apsigynimo orgahi- 
lahtdu ^reikalinga darbininkų atsivesti ir naujų narių., j ą atsakomybe.

kui*

a .ir

k irta v 30 

>įį.' Plį’ V T ' T K ' ’ -F' '? "-J, ’ *

Wat^ųjry,.4 C> Bk| | |$$Ominkų reikalUfe, tais
reh^imtu. Vilijoj Cnoj f'kuriuos vado vau- koti
liko komisija. 1 aiPgi ja-i ; Amerikos Komunistu I)a|’ 
i paskyrė chorams m O-- įfc. J* : ‘ | dol.

dninaa iv 1CQ1llnrl HO i A i H vr> 1

nn&gynfinag. Reikalinga gel- organizaciją.^' • 
■ bėti. ne tik politiniai kaliniai, ’’

r zacijos atsaRomybe.
Kuopos Korešp. i Taipgi reikia nepamiršti,

,4

■Ki Hl

Komunistu Pa^al.tau®- nutarta auko« 2 
c! dol. iš kuopos iždo. Kiti 

1 draugas, sako, “jeigu jau m 
balsavome iš kuopos 20 do 
tai aš, nors ir jau antri m 
tai nedirbu, bet aukoju 5 dol

khd sėkmingai galima 
mokintis' būtų dalyvauti tose Komu- i •vt i i (A i /-k I — "T 1 J —__ —__

jjięse kampanijose, tai kuo- Kiti centJi-
pos ki^vfenąnlb mieste tu- 80 sudsta 30 doL ,r Dasius1
14 fšririkti ’ ŠAtVd afštovus į .... ............ .......
atatinkamus bendrus komi- bus,* tai’graudu’tt pikta" daro
te tūs ’su ' kitų: tautų darbi- si.

nįstų Partijbs vądoyau ja
so sudėta 30 dol. ir pasiųsti į 
L.D.S. ■ Apsigynimo Fondą.

žiūrint į tokius ponų dar-

. Darbininkai jau turi pas
ninkais, lietuviškoje gi dir- kyti_ tiems ponams^ kad mes 

mes mokėsime •
I sudėjome ir uždirbome turis 

, . . - • . pinigus, tai mes mokėsime ’
J. ^trižauškaš, 5 Henry St. juos '■ ir tvarkyti nelaimės rei- 
Watetaitry, v€ofttir••

C. V. Ch. K. Narys.

T

kalkitts, fO he ponų naudai.
Buvęs S.L.A. Narys.
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Sunki Darbininku Padėtis Alaus Fabri 
kuose Brazilijoj ,

pasirgęs porą dienų mirė. Be 
to penki liet, darbininkai bu
vo policijos areštuoti.

Apie 100 darbininkų ir ta-', 
me skaičiuje keli policijos su- 

: kapoti nuvyko į policiją klaus
ti, del ko taip žiauriai kapo
jo policija. Policijoj žadėjo 

Gi darbinin- 
Darbi-

GREAT NECK, N. Y.

Dabartiniu momentu Brazili
joj “Antartiko” fabrikuose 
dirba 7,000 darbininkų, bet jų 
visų padėtis be galo sunki.

S. Paule alaus fabrike “An- 
tartika” dirba 900 darbininkų. 
Visi veik vien tik vyrai, mote
rų dirba tik 10 darbininkių.

Darbo laikas nenormalus.' dalyką ištirti. 
Dabartiniu momentu dirba po kams liepė eiti namon. 
6-8 vai. Seniau, 1 
ėjo, versdavo dirbti 10-12 va
landų. • Prieš šventes verčia 
dirbti net po 18 v. Jei ka^ ne
sutinka tiek valandų dirbti, tas 
būna tuoj atleistas iš darbo.

Už darbą atlyginimas moka
ma nuo valahdų. Suaugęs, pa
prastas darbininkas, gauna 750 • prieš 
reisų į vai. Jaunuoliams, nepiL 
namečiams mokama 700, reisų 
į valandą. Dailydėms pirmiaus 
mokėjo 1,600 reisų į valandą, 
dabai; moka 1 milreis. 300 
sų j valandą.

Paprastas darbininkas į 
nesj gali uždirbti 100-150 
reisų. JaunameČiai dar 
žiau.

• 1 • - *• 1 » 11^0 MVJ JĄ V.kada darbas ninkai su upu ėjo kas sau iri, .
. • X, X Tx «-» Z-1 kilo YY 11 _ K

vienįjįmo 24 kp.
Velionis buvo linksmo būdo 

į ir draugiškas, taip kad, mirus 
Apie Drg. K. Lipskio Mirtį jam, daugelis draugų ir pažįs

tamų palydėjo jo kūną į ka
pines.

Dar noriu žodį kitą tarti 
kas link jo pašarvojimo. Nors 

Dar, rodos, buvo nesenas žmo-j^1^- K. Lipskis, gyvas būda- 
gus, dar galėjo 
netikėta mirtis pakirto jo gy-j 
vybę. Mirties priežastis, 
kad K. Lipskiui buvo padary-js? 
ta operacija ant aklosiom žar-l 
nos (apendiko). Kadangi liga!
jau buvo pertoli nuėjus, tai po 
operacijai išgyveno tik 6 die
nas ir mirė, palikdamas savo 
moterį ir tris sūnus. Bet sūnūs 
jau nemaži, ir galės apsirūpin
ti motinos ir savo kasdieninio 
gyvenimo reikalais. !

z Drg. K. Lipskis buvo pažan
gus, susipratęs darbininkas; 
skaitė darb. laikraščius ir bu
vo “Laisvės” bendrovės šeri-r 
ninkas.' Taipgi priklausė prie 
A.L.D.L.D. 72-ros kuopos nuo 
pat josios susitvėrimo. Nors 

Tad dar-' pastaruoju laiku drg. R. Lip- 
privalo klausyti ir, skis nebuvo taip aktyviu dar- 

, bet šiaip 
Tik tuo-! jisai buvo su darbininkų ju- 

'. K. Lipskis 
buvo pašelpinių draugysčių 
tvėrimo veteranas ir, kaipo 
laisvų pažiūrų žmogus, vede 
aštrią kovą su religiniais fana-*jams 
tikais; o tais laikais kiekvie- tamsinimo biznio reikalams, 
nas laisvesnis, pažangesnis Drg. Lipskis palaidotas ta- 
darbininkas buvo puolamas ir po 3 d. birželio, Flushing ka- 
šmeižiamas visokiais būdais. i pinėse be jokių religinių cere- 

Iki pat mirties drg. Lips-' monijų. Laidotuvės buvo pui- 
kis priklausė prie šių pašaipi- kios, nes daug draugų ir pažįs- 
nių organizacijų: Pranciš- tarnų palydėjo velionio kūną

ir 
laisviau kvėpuoti 
tokiomis laisvėmis 
Brazilijos darbi- 
aktyviai dalyvavo

ir Laidotuves
Gegužės 31 d. mirė drau

gas Kazimieras Lipskis, sulau
kęs tiktai 53 metų amžiaus.

giminės ir draugai iš A.L.D.L. 
D. 72 kuopos už jo širdingu
mą ir už jo nuveiktus visuo
meniškus darbus gražiai pa
puošė gėlėmis Kazimiero Lips- 

j kio kapą.
A.L.D.L.D. 72-ros Kp.

Korespondentas.

mis ir šokiais. Iš toliau daly-"" 
vavo svečiai: Senas Vincas it 
A. Palilionis ir jo šeima.

žvirbliams tapo įteiktos si
dabrinės dovanos. Viena — 
kolektyve nuo visų dalyvių, ki
ta—nuo Breivių ir žvirblių.

Surinkti pinigai jau išsiųsti 
T. D. Apsigynimo centran į 
New Yorka.

Jasilionis.

GRABORIUS

M

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbaliuinuoja ir laidoja numim-'ai ant 
visokių kapinių. Norintieji gereanlč pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės ims mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

LIETUVIS
ge- 

patar- 

ir už 
kainą,

Norintieji 
riausio

tikėjo į Liberalų Partiją ir-ma
nė,; kad liberalams paėmus 
valdžią, užstojus Jatuliui Var
gas prezidentauti, galės 
darbininkai 
ir šiokiomis 
naudotis, 
ninku klasė
perversme, daužyme senos val
džios ir manė, kad ji turi lais
vę išsikovojus ir gali reikalauti 
fabrikantų, kad šie palengvin
tų gyvenimo sąlygas, padidin
tų darbo užmokesnį. Bet pa
sirodė darbininkų manymas 
klaidingu. Liberalų: valdžia, 
nespėjus gerai atsisėsti į val- 

_, atsuko prieš dar
bininkus ginklus; policija ir 
dabar darbininkus daug la
biau persekioja ir engia, ne
gu senoji valdžia.' ; Ir jeigu ir 
toliau tikės darbininkai kapi
talistų klasės daliai, prisimetu
siai ir ąpsimaskavusiai viso? 
kiais pažadais, ir toliaus bus 
taifr1 begėdiškai apgauti, kaip 
ir' šį sykį. 1 :

Darbininkai gali išsiliuosuo- 
ti >tik patys save, vadovaujant 

į Komunistų Partijai. ’-----—
bininkai 
mokintis, ką liepia ir mokina į bininkų judėjime, 
Komunistų Partija.
met laimėjimas bus užtikrin- j dėjimu ir rėmė jį.

• 1 G T • •

gyventi, 'bet j mas’ buvo laisvas, darbininkiš- 
•..i . Irai Qiicinrof ao '/mncriia nntiVS-

BINGHAMTON, N. Y.

manė, kad kaltininkai bus nu
bausti. . :

Ant rytojaus ryte darbinin
kai rinkosi pas fabriką. Vie
ni atsinešė raudoną vėliavą,, 
kiti tautišką brązilišką ir nųta- 
rė neiti į darbą ir protestuoti 
“--*3 vakarykščią policijos 
ataką.Buvo paleista gandai, 
kad išstos kalbėti nuo brazilų. 
Visi laukė, bet niekas neišsto
jo. Viši tikėjo, kad dabar po
licija ntj prieš dąrbininkus, bet 
su darbininkais. Buvo iškel- 

mė- tos abi vėliavos.
mil-! Netrukus pribuvo militari- 
ma- nės policijos būrys. Puolė su- 

. sirinkusjius darbininkus, kapo- 
Pinigus išmoka tiksliai—kas jo kardais, trempė arkliais.Po- 

mėnuo. . licija api vėliavas iš darbinin-
Darbininkams duoda vieną li-.kų atėmė, čia pat sudraskė ir 

terj alaus kas dieną, bet tas ; numetė ant vidurio kelio. Dar-j 
alus yra mažos vertės, sumai-, bininkai tano išvaikyti. ŽCDTJS Ūkio Kolektyvizaci-
sytas su alkoholiu. Visi -kalba,: 
kad fabriko
duoda darbininkam ne alų, bet. pastebėti 
tas pamazgas, ką

’plauna ir nila į tas pamazgas 
alkoholio, kad netaip greit pra- 
rūgtų jos. Be to už tą alų 
bar išskaito iš 
mokesnio, kaip 

Darbas visur 
truputį būtų 
šlapias ir darbininkas privers
tas kiaurą dieną šlapti. Šal
tuose ir šlapiuose skyriuose fa
brikas drabužių neduoda. Ne
turėdami šiltų drabužių šaltuo
se skyriuose bedirbdami* darbi
ninkai persišaldo, serga ir ne
mažai miršta. 1

rei-

tas.
Pundas.

Brazilija, 24-V-31.

Po to vežėjams atlyginimas)
administracija buvo pakeltas laikinai. Visi j

, . ■ ... iniciatoriai nėra-i fembs ūkiu Sovietu Sa-
buvo iš fabriko pašalinti, ta-J’W SUSIįj 1 kolekty- 
me skaičiuje 5 lietuviai.

Brazilijos darbininkai labai ūkių jau sukolektyvizuota.

ja Tebeina Pirmyn 
MASKVA.— Jau 13,033,-

da- 
už-

i kai susipratęs žmogus, netikė
jai |J° ne* jokiems nebūtiems iš

svajotiems dievams, nei ki- 
- ’ i tiems tos rūšies pabūklams, ta- 

įčiaus numirusiam pastatė kry
žių prie grabo, o kitą įspaudė 
į rankas, kaipo vienos pašel- 
pinės draugijos ženklą. Ir ma
tant tokį reginį, labai prastas 
įspūdis darėsi į susipratusius 
darbininkus. Tas parodo, 

, kaip nebūtų dievų ir dangų 
šinkuotojai nešvariai elgiasi. 
Pasinaudodami ta kritiška liū
desio valanda, ,— jeigu ŲiekoJdus šeįmoą.ir 
nelaimėjo, kada jis gyvas bu-| venimę, sykiu palinkėjo žvirb- 
ivo,—tai nors : numigusiam sa- Hams sulaukti ir auksinių veš- 
vo kryžių bruka. Bet tai iš j tuvių minėjimo, 
dalies buvo ir velionio šeimy-. smagu buvo 
nos silpnumas, jeigu tą dalei- žvirblis Socialistų 
do. Tas parodo, kad mes, su- gyvavimo I 
sipratę darbininkai, ne tiktai kuopos nariu, ir dabar yra ne- 
patys turime būti tvirti savo nutolęs nuo; darbininkų judė- 
pasiryžimuose ir kovose su jimo.
priešais-—tamsos s k e 1 b ėjais, me judėjime aktyvis dalyvuo-! 
bet kad ir mūsų šeimyna, mū-tojas, bet yra to judėjimo rė- 
sų vaikai būtų susipratę ir ne-jnėjas; narys Amer. Liet.' 
daleistų tiems tamsos skelbė-Į Darb. Literatūros Draugijos ir 

mirusį išnaudoti savo i Liet. Darb. Susivienijimo kuo
pų.

Senas Vincas savo 
apart lietimo žvirblių 
gyvenimo, prisiminė 
paremti Tarptautinio 
ninku Apsigynimo darbą. Jis 
paprašė, kad pokylio dalyviai, 
pagal savo išgalę, sumestų 
bent kiek aukų. žukienė ir

Naujas Stiprumas 
ir Gvvumas

ir d rau
sti rpi'izą 

porinio

Vestuvės ir Para
ma Tarptaut. Dari). Apsigyni

mui

14 ,d. birž. Juozo K 
ir jo žmonos giminės 
gai suruošė jiedviem 
—jųdviejų 25 metų
gyvenimo paminėjimą.

Laike pietų J. D. Charna, 
SenAs Vincas, Jasilionis, žoly
nas, Vaicekauskas ir A. Pali
lionis pasakė žvirblių sąnti- 

visuomenės gy-j

Silpni, liguisti, nusikamavę žmones daug 
naudos susilaukia iš Nuga-Tone. Šie paste
bėtini vaistai, pašalina iš kūno ligų perus 
kurie atima iš nervų, raumenų ir organų 
stiprumų ir gaivumų. Nuga-Tone suteikia 
jums gerų apetitų, jūsų skilvis daugiau jūs 
nebevargins ir jūsų abelna sveikata žymiai 
pagerės. Būtinai gaukite bonkų Nuga-Tone. 
Jis yra pardavinėjamas apt iekininkų. Jeigu 
aptickininkas neturi jo, paprašykite jį už
sakyti del* jūs iš savo urmininko.

Ad. No. 22—A

Rašančiam ' 
buvo pasakyti, jog 

i Sąjungos 
laikais yra buvęs

Nors jis dabar nėra ta-

kalboj, 
porinio 
reikalą
Darbi-

j VUS, tai yra 52.7 nuos. Visų kaus, Sūnų ir Dukterų drau-j kapines, suteikdami jam pas-
. gysčių ir Lietuvių Darb. Susi- kutini patarnavimą. Taipgi

'_________________ _______ _____ Slesoraitis parinko aukas. Au-
gysčių ir Lietuvių Darb. Susi- kutini patarnavimą

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.

Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”
Pilnai gvarantuotas darbas

> L Street Beauty Shoppe

I
K. KASPER BARČIENfi, 

Savininke
Kampas L ir Sixth Streets

į SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas South Boston 4645-R

P

u i

^pasiimk LUCKY

cigaretai. Tikrenybėje jie

Lucky Strike cigaretų ir 
mano labai jautrią gerklę.”

darbininko 
už gerą, 
sunkus, o 
lengvesnis,

kur 
tai

Uždėkite savo pirštą ant gerklės—ant vadinamojo “Adomo 
Obuolio.” Jus dabar aktualiai palytėjote larynxą. Tai jūsų 
garsinė dėželė - kurioje jūsų garsinės gyslos.

Nerizikuok erzinti gerklę - atsimink, jog 20.679 Amerikos 
gydytojai pareiškė, kad LUCKIES mažiau erzina gerklę 
negu kiti cigaretai.

Vienais gydytojas rašo:
“Aš rūkau Lucky Strike cigaretus visuomet, nes jie mažiau 
erzina mano gerlę negu kiti 
yra geriausi.”

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN

Kitas gydytojas rašo:
“Esu surūkęs daugeli šimtų 
randu, kad jie mažiau erzina

SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną šiurkštumai, '
kurie yra kiekviename žaliame tabake. Tai jūsų gerkles 
apsauga — prieš knitėjimus —• prieš kosulį. Apsaugok savo 
brangųjį balsą.

I®

s

EUROPA
Mažiau negu 5 D. ant 

Vandens
per Cherbourg—6 dienos 

per Bremen
TIK 7 DIENOS J LIETUVĄ

Spccitilis Trūkis iš Bremerhaven 
Arba keliaukite ekanresiniu laivu

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku*

A. M. KISH0N, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CIIENE ST., DETROIT, MICK.

. Fabrike ventiliacijos trūksta, 
oras daugely skyrių yra nepa
kenčiamas. švarumas prastas.

Prižiūrėtojai, meisteriai, dar- 
•’binjnkus guja, kolioja, * šuns 
Niotoj laiko. Jaunamečius su- 
jniiŠa, kartais ir suaugusius 
apRulia. Nuo visokio plauko 
prižiūrėtojų daugiau nieko ne
išgirsi, kaip “varyk, šunie!” 
> Fabrike sužeistam darbinin
kui ir negalinčiam dirbti duo
dama pusė dienos uždarbio. Gi 
po pagijimui, jeigu darbiniu- | 
kas tolimesniam darbui netin-1 
ka, be ceremonijų yra paliuo- ; 
suojamas be jokių aptnokčjimų. I 

Kaip visur Brazilijos fabri
kuose, taip ir “Antartiko” 
alaus fabrike dirba darbinin
kai įvairių tautų. Lietuvių čia 
dirba didesnė pusė visų fabri- 

/ vko darbininkų. Tautinė neapy- 
anta didelė. Vienos tautos 
arbininxai kritikuoja ir žemi- 
a kitos tautos darbininką. Gi 
38ant vienybės ir susitarimo, 
apitalistai prispaudėjai turi 
?N)gą dar labiau užsisėsti dar- 
'ninkams ant sprando.
Po revoliucijai buvo du kar- 

i streikuota. Gruodžio mėn., 
130 m., ties fabriko vartais i 
irb'ininkai surengė mitingą. ’ 
atbininkai tarėsi apie rengi- 
ą streiko, apie rinkimą strei-1 
> komiteto ir buvo tarta rei-, 
Jauti mažiausia 30 nuošimčių ; 
įkėlimo darbo užmokesnio.1 
reiko komitetas buvo, many-j 
s rinkti iš kiekvienos tautos į 
intartiko” fabrike po vieną 
įtovą. Vokiečiai ir portųga-; 

darbininkai atsisakė staty- i 
kąndidątus ir dalyvauti rin-■ 
įuose. Trys lietuviai įšsta-1 
i j streiko komitetą sutiko' 

kandidąturomis. Nebaigus Į 
<ti streiko komitetą, tapo' 
ųptas susirinkimas militari- 
policijos ir išvaikytas, 
akare sustreikavo alaus iš- 
otojai; reikalavo pakelti 

-uz-.^okesnj už darbą. Netoli 
fabiiko susirinkus minia dar- 
binihkų ir tariasi, kaip strei
kas pravesti. Militarinė poli
cija : apsupo minią darbinin
kų, įuogais kardais puolė ka
poti ir arkliais mindžioti. Mi
tingą išvaikė. 6 darbininkai 
pasirodė labai sukapoti kar
dais ir fabriko meisteris su
tremptas arkliais, šis senelis,

kojo: J. Vaicekauskas, 
žvirblis, O. Palilionienė, 
Grinius ir F. Briggs—po $1 ;i 
S. Jasilionis, B. Kuliešienė, A.1 
žolynas, L. Tvarijonas, J. Ki- 
reilis, J. čarna, J. Hadich, A. 
Palilionis, A. Judikaitis, V. 
Girnis, O. Girnienė, M. BeRe- 
rienė, J. Gabužis ir A. Mainio- 
nis—po 50c. Smulkių $3.70. ' 
Viso surinkta $15.70.

Pokylis buvo skaitlingas da- ( 
lyviais, kurie gražiai pasisma
gino pasikalbėjimais, daino-

Taipizi nuolatiniai kas savaitė 
plaukimai gerai žino
mais Lloyd Kabinimais 
Laivais. Informacijų 
klauskite pas bile vie

tinį agentą arba

57 BROADWAY
NEW YORK'

NORTH GERMA

.©1931. 
fhe A. T. Co..
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naviino 
ž e m ą 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

PAKLAUSYK 
PER RADIO— 
Lutky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradienį, Ketvir
tadienį ir Sešta- 
dienj, vakarais 
per N. B. C. ra

dio stotis. I

It’s toasted
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

Gorkies Apsauga ~ Prieš knitėjimus —prieš kosulį

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.
tmimiAiMuiniinitAtinttAtentini tnatmtniiAiiAitniiniinitnuniinitn* w w



Puslapis Ketvirtai '
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Antradienis, Birž. 23, 1931

D. Furmanov GAISRAS Verte D. M. Šolomskas

(Tąsa)
. , . , . r , • _ įvirsdavo į kede ir—Kaip tai taip, aplinkui mus tik perga- r -

lės, pasisekimai, o čia ir vėl sako: “Kuba-i 
nius pavojuje,” “saugokitės,” “bukite ant' 
sargybos” ir tt.

—Et, čia kas nors yra netaip; matyti, 
kad jie nesako mums visko.

Po miestą žaibo greitumu skleidėsi ži
nios, neaiškios, sumaišytos ir bauginan
čios, bei prieštaraujančios: viena priešin
ga kitai, viena patvirtinanti antrą... Nei 
tik po miestą, bet ir po visą Kubanio sri-! ■ • *

Miesto gyventojai nerimavo. Nors ir 
norėjo nuduoti • ramūs, bet nerviškumas 
kiekvieną išduodavo. Valdininkai meluo
dami įsipainiojo, kaip musė į voratinklį;; 
jie nervavosi ir laukė iš kur tai pagelbos. 
Laukė ir nežinojo iš kur jie ją gaus.

O įvykiai karo fronte darė savo, viešpa
taujančiai klasei pavojus artinosi labai 
greitai... Štai jau buvo girdimi raudonų
jų pulkų žingsniai jautriai ausiai.

Iš šiaurių per laisvąjį Doną, per mieste
lius ir stanicas; nuo jūrų išilgai gėlžkelio 
bėgius; iš visų pusių—ateina, artinasi jie, 
tie—nežinomi, bet galingi žmonės; kur tik 
jie pasirodo, visur dega gaisras pavergtų
jų sukilimų, sukelia vis naujus ir naujus 
darbo liaudies burius... Taip tai ateina į 
Kubanių naujas gyvenimas, naujas rėdąs, 
—nauja spėka ir plieniniais batais sutrins 
seno pasaulio liekanas, nusiminusius ir 
įdukusius jo gynėjus. Revoliucijos ban
gos galinga ranka sugriaus ir sunaikins 
parazitinio pasaulio namą, ir budavos ant 
jo gaisravietės naują, kitokį, iki šiolei 
nežinomą gyvenimo namą.

spalviu apsiautalu, pasiimdavo laikraštį, 
‘ * skaitydamas kas tris

minutes išplėsdmas arba iškėsdamas pan
ikas kartodavo: . •

—Tai negalimas daiktas, tai negalima!
—O kas ten tokio? — paklausdavo jo 

žmona, Ona.
—Tai kas,—mostelėjo ranka senis,—kal

bėjau aš, kad tik vienos kvailystės.
Ir pradėdavo jis savo senei aiškinti, ką 

tai tokio, apie ką ji nieko nesuprasdavo, 
l bet ir neklauso, o kad negirdėti, tai išeina 
į virtuvę. Sugrįžo jo žmona į kambarį, tai 
jis ir vėl apie tą patį, ir taip iki to laiko, 
pakol kas nors atėjęs nenutraukia jam jo 
filozofiją. Tada jis jau pradeda be galo 
ir be galo pasakoti viską savo svečiui. 
Mintys jo neaiškios, maišosi, jis kalba apie 
kiekvieną dalyką vienodai ir su tais pa
čiais pabrėžimais. Pirmiau susikibdavo 
su juo ir jo vaikai, Povilas ir Nadia, bet 
persitikrinę, kad nieko neišeina iš jo filo-'jąu nuėjo į tą partiją, kuriai 

į Zofijos, jau bus koki trys metai, kaip jie Jis Paklauso.
-daugiau nutyli jam ir dirba savo darbą. I Kuodis priklauso fašistams 
Tiesa, jie jį gerbia, kaipo savo tėvą. j ir jis atėjo pas juos. Jis nuė- 

Kudriavcevų šeimynoje nebuvo naminio 4° Pas davatkų gazietą “Gar- 
režimo, visi jautėsi laisvai ir net atėjęs is^’’ Kuodis, atsibala-
svečias už kokių 10 minučių jau jausdavo*;
si, kaip namie ir išeidavo visada pilnai pa-'”""" """ 
tenkintas, nei patsai kartais nežinodavo Jam 
kodėl. Patsai senis buvo įkirus su savo Į “Daily Worker 
kalbomis, pasakojimais ir klausinėjimais. iir 
Tiesa su juo nedaug skaitydavosi, j°- 
greitai priprasdavo neatsakinėti į jo bent'melų

ir net atėjęs

■IWW , .i. ...... ■■■■■...i. m m wA'bi .i , ....i ■■ u i m ,

gas darbininkas. Jam re volių-RabjftamS ': 
cims darbininkų judėjimas yra ° v 
svetimas. < 
gali būti iš jo revoliucinis dar-j 
bininkas, tai tas pats save ap
gaudinėjo. Kiek kartų, teko 
matyti dirbant “Laisvėj.” l._. 
vieną kartą nebuvo galima su
daryti minties, kad Kuodis yra toja žydų rabinai savo ce- 
sąmoningas darbininkas, kad remonijose. 
jis turi bent kiek atjautimo dabar

Q prendį, kad šitas vynas 
tuojaus butų sugrąžintas Į 
rabinams, nes prahibicijos; 
įstatymas nepaliečiąs “švenjras~ 
tų svaiginančių gėrimų.”

- ' tų aukštų kunigų už’ Įžeidi-
’ jos garbės? Mat, ji yra 

šalininkė gimdymo kontro-
- Pereitą ]gs įr <įaug apje taį rašo. O!

O - O (YCWy i t • • •• • • « •

Jei kas manė, kad 300 jGaliony Vyno ’ šalininke -gimdymo kontro; 
i NEW YORK.—- ----
(balandį prohibicijos ■ agen-' 

Neitai užgriebė 300 galionų 
mišiauno” vyno, kurį var

kardinolas ir kunigai palei
do savo burną prieš ją ir 
apšmeižė.

PRANEŠIMAI 
! j Iš KITUR .

linkui darbininkų klasės ir vi
so revoliucinio judėjimo. L 
kuomet tūlą laiką C.B. susida
rė dešinioji pozicija ir mūsų 
komunistinėse organizacijose 
pasirodė ištižimas, palaidumas, 
kaip tik ir buvo proga Kuo- 
džiams sukti -savo lizdą. Bet 
kuomet C.B. likosi permainy
tas ir sudaryta kitokia padėtis, 
kuomet buvo pareikalauta, 
kad tokis Kuodis ir kiti būtų 
Komunistų Partijos nariais, 
tai tuomet jie parodė, kas jie 
per vieni yra ir ką jie gali, 
čia reikia pasakyt, kad reika
lavimas tokio Kuodžio likti 
Komunistų Partijos nariu bu
vo klaida.
būti K. P. nariu.

Jis nėra tinkamas
Jis dabar

I vieną sau lygų prietelį, ir gi 
I gana pasipūtusį Vilkelį.
Į Jam “Laisvė”, “Vilnis”
' “d. B.”

kiti komunistiniai laikraš- 
jau ' čiai yra šlamštai, nesąmones, 

_ __ c v- ___ - *-l laikraščiai. Kaip tik
tris ketvirtadalius klausimų, ir tas, mato- j atsibaladojo Vilkelis į Wilkes 
mai, jį neerzindavo,—jis užsipuldavo ant|Barre> lcįdo visokias nesąmo- 
savo žmonos, bet Ona jau visada mokėjo '”es v’sa svietą kritikavo, 
su juo apsidirbti. 1??^^ <arto mazai <as i<relPe

Jo žmona buvo labai gera moteris, ge-
ro vdijanti, ir daugiausiai rūpinosi savo k draugei D zdaniutej, 

Dkimu bei naminiais leikalais. L’!Saip išniekindamas mane, net 
ji tik taij) jau klausydavo savo yyi'O (kal-;ir inkriminuoja, primesdamas 

i man, kad aš keno tai pinigus
avinau ir neatiduodu. Tai 

Petras 'bjaurus melas; taip gali kai-

domės.
Nesenai Vilkelis paraše laiš 

vi
Netoli nuo miesto centro ant štabnaja

i * j v - « šeimyna Kudriavcevų ne-ijįos apje Ukrainos ir Kubanio Rada, Sovie-i man'
didelio valdininkėliu šeimyna. Šeimynos i tų valdžią, bolševikus, piliečių karą ir tt., I pasise 
tęvas apie kokia 10 metų atgal čia atva-! bet nesiinteresavo tais reikalais. Petras bjaurio to........ ..
ziavo is Tambovskos gubernijos; jis įskar- vjsacja mylėjo jai daug kalbėti, kaip ir pat- bėti žmogus, netekęs lygsva- 
to atvažiavo patsai vienas, bet kada susi-, • • • 1
rado darbelį, tai ir šeimyną parsitraukė: I 
savo žmoną—Oną, sūnų—Povilą ir dukre-;
fę-Nadią Vaikai tada buvo’dar visai. x vvll(lo UUU£mlclD 1£Wal
maži: Povihukui buvo 9 metai, o Nadiai dėdavo ir tai povaliai, jis povaliai triusėsi 
keturi. Dabar Nadia mokinosi paskuti- ■ '
niame gimnazijos skyriuje. Ji augšta, miegojo, 
sausa šviesiais geltonais plaukais, molyno-i 
mis akimis ir lėta, bet protinga. Povilas ‘ <Jia. 
mokinosi Petrograde, jau 25 metų vyras, j tinga, ji 
bet išrodė daug senesniu, prapliko ir su- 
linko—tikras “dėdė.” Petrograde jis dau- visuomeninius įvykius; JCu
giau laiko, praleisdavo karčiamose ir bi- visuomeniniuose klausimuose buvo dau- 
hardų lošimo užeigose, kaip mokykloje, iriausiai neaiškumo ir nebuvo kas galėtu1 "
praūždavo viską, ką tik uždirbdavo arba į tatai paaiškinti. Ji negalėjo suprasti, ko-’

pai sau; nuo jos niekad nesutiksi nei "pa- iros- Toliaus skelbia boikotą 
stabų, nei pasipriešinimų, ji tyli ir tiek, o mQsa organizacijų parengi- 
jis kalba ir viskas gerai. mams. Primeta, kad tai mano

Povilas namie būdamas labai mažai kai-;—imS
...... x (kaipo draugiškas vakarėlis iš-

0 . taipgi labai tankiai nei nenusirengęs l leidimui drg. V. Tamulaičio,
j kuris išvažiuoja į Sovietų Są- 

Narnų gyvumo palaikytoja buvo tai Na-'jungą.
. Ji ne pagal savo metus rimta ir pro- i Aido Choras turėtų apsiva

gi labai daug skaitydavo, viskuo in-; lyti nuo tokio gaivalo, ir turk 
eresavosi ir labai jautriai atsinešdavo į; būti atsargus neįsileisti tokių,’ 

.......... - Bet kain tik kaip Kuodis ir jo sėbrai.Bet kaip tik jai

Teisėjas Cole-
išnešė nuos- 128 ŽUVO MŪŠIUOSE

TEGUCIGALPA, Hondu
i

• Valdžia skelbia, kad i■ • ’

I keliuose mūšiuose sukilę-, 
jliams buvo užduotas didelis’

LONDON. — Gydytoja ' smūgis ir 128 iš jų užmuš-: po n<>’211 i
Q 4- rx i-a r\ c t \ <1 4-11 Ir 4“ rP ii a uot’i no 4 o k.lIC. VlS!Tačiaus, pasirodo, pats'Marie Stopeę patraukė teis- ta.

man katalikų bažnyčios sukilimas prieš valdžią te-1 
kardinolą Bourne ir eilę ki- bėra nelikviduotas. .!

BALTIMORE, MD.
Sovietų Unijos Draugai rengia 

i svarbias prakalbas penktadienį, 26 
’ birželio, Berry Hall, 745 W. Balti- 
j more St. Pradžia 8-tą vai. vakare, 
i Kalbės tik ką sugrįžę iš Sovietų Są
jungos J. Points ir Pomory. Kvie
čiame visus lietuvius darbininkus at- 

Į silankyti, išgirsit daug naujo.
Komisija.

(147-148)

PLYMOUTH, PA.
A.I..D.L.D. 97-tos kuopos susirinki

mas bus trečiadienį, 24 d. birželio, 
E. Main St., 7-tą vai. va- 

.. .............. nariai ateikit ir pasi- 
stengkit užsimokėti mokesčius, gau- 

i šit naują knygą “Aliejus!”
Sekr. M. Stanislovaitiene.

1 < , (147-148)
' 4

c;
DVIDEŠIMTS metų JUBILE jausPIKNIKAS

Minėkime “Laisvės” 20 Mėty Sukaktuves

loję, Liepos 4 July, 1931
ULMER PARK MUSIC HALL,

BROOKLYN, N. Y.

gaudaVo nuo tėvo... Jo pažįstami taip ir 
sakydavo:—niekam vertas. Rimtai linkui 
jo neatšinešdavo, pagarbos taipgi neteik
davo, bet ir piktumo prieš jį jie neturėjo. 
Povilas buvo kaip tas “šiaudų maišas,” pa
prastas, nepikta*, ir be galo priekvailys.

Patsai senis Petras Iličius, štai jau 10 
metų kaip sėdi moterų gimnazijoje—per 
visą dieną be-perstojimo rūko, ir klausosi 
jaunų merginų kalbas, be galo skamban-

del tokis priešingumas viešpatauja- tarpe 
senai čia gyvenančių kazokų-kubaniečių ir. 
iš kitos pusės nesenai atvykusių gyventojų,( 
kurių čia buvo didžiuma, ir kodėl dabar ■ 
vienur atamanai valdo, o kitur sovietai, ir I 
kodėl, būtent, paprasti darbininkai ir ypa-| 
tingai nesenai čia apsigyvenę stoja’už so-i 
vietus, o seni gyventojai, Kubanio kazo- 
kai, sukyla prieš sovietus? Ji net gimna-Į 
zijoje pastebėjo, kad mokines jau nesuda-

Ar Skaitai

“Raudąjį Artoją”?

cias. Jis sėdi kaip kokis dirbtinis, rūstus ro vienos bendros minties, kad jos taipgi 
ir suraukęs kakta per visą dieną už pla- dalinasi į dvi priešingas puses. ~ ’
taus ąžuolinio stalo, kuris visas apkrautas apie tai pasikalbėti ir su tėvu, i

- Duoda Povilu, bet nieko iš to neišėjo. '____
ir užrašinėja įvairius pradėjo viską begalo maišyti ir tarškėti,

plikumą galvą ir kalbėdavosi su savo kai- diena dar daugiau vargino
rtiyn^is---kitais mokytojais... Parėjęs na- negalėjo rasti žmogaus 
mo ^nusirengdavo juodą su šviesiais guzi-jjai jų reikšme.
kais švarką, ap-įrengdavo kokiu tai be-' (Bus daugiau)

įvairiomis knygomis ir popieriais.
įvairius įsakymu* ’
reikalus, kartais nukreipdavo "į šalį nu-

- Bandė ji( 
ir su broliu j 

. Tėvas tik | 
~ ■ ______ , 0 IPovilas nutylėjo. Ir taip tie klausimai kas

> Nadią, bet ji 
kuris išaiškintu;

Opozici ja ir Jos Vadai (dalį sąmoningų darbininkų. 
Kurie pamatė jų darbus, grei
tai pasitraukė, kaipo nuo savo 
priešo. Bet dalis dar yra su
klaidinta. Nėkurie pamatę 
savo klaidas pataisys.

J. Kuodis daug rašo “Bule- 
tine,” apie Bimbą ir bimbiz- 

- . „.v- , • , • mą ir bučiariavimą Komunis-fašistų ir Fišes agentais, tais į ,
jie baisiai pyksta, rėkia, kadi.-, .‘ u,.„juos šmeižiame. Bet faktas lal?.al dld.eh!1 «?,radarIU ,r ie' 
pasilieka faktu, kas jie yra per v0 mciomenu

tome Komunistų Partijos dar
bus ir jums nėra vietos.” Bet 
jiems pavyksta dalį darbinin
kų suklaidinti įvairiais melais. 
O kuomet mes juos vadiname

Jau ne kartą buvo nurodyta 
mūsų spaudoje, kas per vieni 
yrą opozicijos vadai ir kur jie 
tempia darbininkus. Jų tik
slas yra suklaidinti kuodau- 
giausia darbininkų' ir kuodau- 
giausia atitraukti nuo komu
nistinio’ kelio ir nutempti į fa
šistų logerį išnaudotojų nau i
dai. O kad tai padarius, turi i vieni ir kur jie eina, 
save apsimaskuoti revoliucinės Drg. Angarietis teisingai 
organizacijos vardu. Nežiū
rint, kad patys jau per metų 
metus nepriguli Komunistų 
Partijoj, vienok drįsta save va
dinti “Lietuvių Komunistine 
Opozicija.” Tie ponai daro 
tikėliai. Jei jie pasakytų, kad .
jie eina atvirai prieš Komunis- ; darbininkų judėjimas buvo ir 
tų Partiją, tai lietuviuose dar-lyra svetimas. Jiems social- 
bininkuose negautų pasekėjų, ’ fašistai yra daūg meilesni ir 
nes darbininkai jiems spjautų i jie ten nudardėjo. Bet nuei- 
į akis ir pasakytų: “Mes ma-‘darni ten nori nusitempti ir

(tų Partijos.
J labai dideliu geradariu ir 

___ . Jis nori įkal
bėti darbininkams, kad Komu
nistų Partija griauja savo or
ganizacijas, kad Bimba yra

pastebi, kad mes dar jų nepa- vienas i§ tų draskytojų komu-
vadinome teisingu vardu, va
dindami tik skloka. Jie nėra 
skloka, bet yra pilnoj žodžio 
prasmėj socialfašistai. Aš tu
riu mintyj vadus, kaip Butkus, 
Kuodis. Jiems revoliucinis

nistinių organizacijų, o Kuo
dis, Butkus ir visa eilė yra tik
rieji gelbėtojai revoliucinių 
organizacijų. Ar ne juokin
ga?- Patys nebūdami K. P. 
ir nenorėdami joj priklausyti, 
statosi jos gelbėtojais.

Kiek aš pažįstu J. Kuodį, 
ir žinau jo praeitį,—niekada 
nebuvo pastovus ir sąmonin-

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą., liaudies ūkio rekonstruk
ciją?, industrializacijos augimą, 
žemes ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažfndiūa savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 

. Partijos ię-Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klases reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 
revoliubiniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba' 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS:

Sovieto Sąjungoj 1 r. 80 k.
Užsienyje.................. 2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

“RAUDONASIS ARTOJAS”
Minsk, UI. Sovetskaja No. f>3, 

Red. Lit. Gaz.
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U

Sietyno Choras, Newark, N. J., dainuos vadovaujant L. B. Šaknaitei

r-j 
c:

b

L. B. ŠALINAITĖ
Sietyno Choro, Newark, N. J., mokytoja.
Susirūpinus darbuojasi, kad jos choras pa' 

sirodytu geriau už ki tus chorus “Laisvės 
piknike

U

<>

DVI ORKESTRUS: • į
Pref. Retikevičiaus Pagarsėjusi Otkestra ir Wm. Norris 8 Asmeny Orkestrą
PRASIDĖS 12 VALANDĄ DIENĄ IR TĘSIS IKI 12-tai VAL. NAKČIAI'

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI
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RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVU LAUKO
•„ lUKV,e?tas K1 sti Pranešimas A.L.D.L.D., L.D.!; ligonbutį ir dabar teh tebera. J . _ *
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D.L.K.K. DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.

VALDYBA 1931 m.:

Mainieriai Sėkmingai 
Veda Streiką

Puslapis Pėnfeš

JUOZAS KAVALIAUSKAS

No._

Miestas_

B

K

B
&

į

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

ISahb'maB, autaisynuft, Bu»tatyma«, suprant 
ir planą automobilio; mokinam dienomis 

•Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS. B. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantUojame už mažą

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Grecnpęint 9-1411

Phone, Stagg 2-8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĖ . 

ŠIOJE VIETOJE

&

mamiaan

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

F. URBONAS, Aptiekbrius
6102 $rartd Avenae 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

LIETUMKAI-AMĖRIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
' ’ Įsteigta jau 25 Metai

( Yra didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

UįVUUULį u Urt.Mrt.1 IU11 VCMClrt. , _ — ~ #

Dabar jo koja aptvarstyta iri JA If LUd. MlOpOHIS IV
Nariams P™ 

_________ j Pirm.

: Nutarimų rašt. P. Gyvis,

Draugai, mums yra žinoma' Turto rast. j. overaitis, 
AL.D.L.D. ir L.D.S.A„ Apskri-j Iž(linlnkh8 A Vcgchx?_ 
čių metinių konferencijų tari-j 

' mai. Man yra gerai žinoma ' 
vienas tarimas, tai yra seka-: 
mas: gelbėti visokiais būdais i 
Lietuvių Darbininkų Susivieni-j 
jimą; stoti į L.D.S., kur randa-j 
si kuopos. Kur kuopų nėra,------- ---------------
tverti naujas, rinkti aukas ve- LIETUVOS Sūnų IR DUKTERŲ 
dimui Drovu su fašistiniais S i DRAUGYSTE, HARTFORD, CONN, dimui piovų su lasistimais b. Valdyba 1931 Metams:
L. A. ponais. I Pirm. p. Krikščius, 33 Hamilton St.

_ . _ , ,.. _ . i Pirm, pagelb. M. Seliokaš, 288 MapleDraugai, Conn, valstijos Lie- Ave.
tuvių Darbininkų Susivieniji- Pr°t. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- 
mo Apskritys rengia išvažiavi
mą, kuris įvyks 19 d. liepos, 
1931 m., Lietuvių darže, Wa
terbury, Conn, šiame išvažia
vime bus įvairi programa. Yra 
apsiėmę dainuoti visi darbinin
kiški Conn, valstijos

daktarai mano, kad nereikės i 
pjauti, galėsią išgydyti. Drau- Laisniuotas Grabinius

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

PHILADELPHIA, PA.

J. Liubartas,
4177 Ashland 

pagclbininkas. M. Bll-fienns,
6388 Sparta

7148 Mac Kcnzic

4689 Brandon

7715 Dayton Ave.

Avc.

Avc.

Avė.

Avc.

daugiausia pagelbsti. Teroras '^a^.n draugės turėtų jį aplan- 
baisiausias siaučia. Valstijos \ ,v'~_ "............................
kazokai, "mušeikos su gazinė-j
mis bombomis, kulkasvaidžiais I : ^65 46th St 
ir kitokiais ginklais puola, o i 
mainieriai neginkluoti turi lai
kytis prieš tokią brutališką 
spėką, 
maršuoja 
pergalės.

Didelis

kyti. Jis ligoninėj turės gana 
Ligonbučio vie- 

Pittsburgh,
i Pa.

Mažeika yra veiklus drau1- 
gas, mūsų laikraščių skaityto
jas. Linkime 
sveikti ir vėl 
mis veikti.

Sužeidimo 
skubumo sistema, kuri verčia 
darbininkus begaliniai skubin
ti, kad galėjus prie darbo pa
silikti, nes kitaip kompanijos 
bosai atleidžia ir pasiima to- 

Streik’o komitetuose matosi kius, kurie jiems patinka.
įvairių tautų ir rasių darbinim

Entuziaz- ••njį didėlis ir reikšmirtgdsd N^j 
_---- ■, grai mainieriai aktyviai įtreį-i

I ke dalyvauja. Taipgi matosi

PITTSBURGH, Pa.—Birže
lio 14 d. įvyko streikierių ko
miteto sušauktas susirinkimas. 
Dalyvavo virš 2,000 streiko 
vadų, atstovaujančių virš 35,- 
000 mainierių.

Pirmiausia kalbėjo d. Bo- j kuomet Sagamore streiko ko- 
rich, Nacionalės Mainierių mitetas pasirodė svetainėj. 
Unijos generalis sekretorius. Toj kasykloj tiktai dabar pa- 
Jisai nurodinėjo, kokia kryp- sisekė streiką iššaukti. Išrink- 
timi streikas eina ir kokios tas aktyvus komitetas, kuris 
mūsų visų pareigos. Pripaži- greitai ėmėsi darbo, 
no, kad streiko komitetas pu-Į i_____  _________  _____
sėtinai veiklus, bet tai ne visi 
komiteto nariai tinkamai atlie
ka savo pareigas, 
mas pas streikierius gana ge
ras. „

Antras kalbėjo d. Powers, i ir lietuvių aktyviai dalyvau- 
Metalo bafrbininkų fti’dustri- jančių. Tai dauginantis pasi
nės Lygos organizatorius. Ji- reiškimas. Todėl jisai nugali 
sai pasakė, kad Vnetafo indus-terorą ir sehosioš unijos vi- 
trijos darbininkai eina išvien1 šokius pasiryžimus sudemora- 
su streikuojančiais inafnieriais lizboti streiką.
ir gelbsti vesti kovas. Š&U-I Dabar visiems reikia dąug 
kiama mainierių p^gėibai kPn-' smarkiau imtis už darbo remti 
ferencija. " ' tą streiką. Tai mūsų visų ko-

Kalbėjo V. Ka'me’hovich,! va.
vienas streiko vadų. Jisai de- j 
taliai aiškino streiko bėgį.! 
Streikas plečiasi gana smar-įi* All(lpin Knvnc laiitn 
kiai ir sėkmingai. Senosios15 AUflejŲ JVQVOS LallKO 
unijos atsiųsti organizatoriai 
deda pastangas streiką sude- 
moralizuoti. Jie kompanijos 
pagelba mulkina mainierius, 
kad tik sudemoralizuoti strei
kierių eiles ir visą streiką lik
viduoti. Tačiaus jiems nesi
seka. Net patys kompanijų 
bosai persitikrina, kad reikia 
^u Nacionale Mainierių Unija 
skaitytis. Vienas net viešai 
buržuazinių laikraščių kores
pondentams pareiškė, kad 95 
nuošimčiai jo mainierių eina su 
Nacionale Unija.

Darbininkų Tarpt autinės 
Pągelbos sekretorius davė pla
tų raportą apie teikimą strei- 
kieriams pągelbos. Pasirodo, 
kad toji pagelba, kokia dabar 
teikiama, nepakankama. Mai- ja. 
ni.eriai badauja, o mes dar ne-' Vienok pribuvimas ūlleii- 
sąme sudarę maisto teikimo! towniečių daug gelbėjo. Tie 
kQiftWtu./ Tiktai vietomis jie "Juliai išs^ri^o iY $įo- 
v0ife4a. Skaitė telegYahias iš 
daugėta) ftiiestų iY 'ftriestelių, 
kdriu'čSe juu veikiama, kad su
kalus atatinkamu streikierianls 
pagėlfea. Skaitė dvi tėle^Ya- 
maš iŠ. VUkietijos^—-vieną iš 
Berlyno, kitą—iš Ruhr distrik- 
to nuo* mainierių. Pasižada
ma visokiais būdais remti ko
vojančius mainierius. Teleg- 
ramUš priimtos entuisiUstingu 
plojimu. Pagalimus, ragino vi
sus kurti ‘pagelios skyrius 
kiekvlWaVh streiko paliestam 
kampely.

Jis nUYo'dė, kad ‘Senosios 
u-nijčfe WgUftizatoYiai, bendrai 

kmftpanij'ų bucais bruka 
kor- 

UU kuriomis mainieriai 
pririšami prie kompa- 

KVfetė VišUš mainierius 
tas 'gėltbtaąši&s kor-

Tačiaus, mainieriai 
pirmyn ir eina prie

entuziazmas kilo,

jam greitai 
bendrai su

priežastis

pa
mu

yra

. . Darbihinkųms Veikia organi-
Solidarumas pas visus ga- zuotįB kovoti prieš skubumo 
JAlin L-.. v<rJl>S-rvhi virrda, I Nli J . ■. \ :sistemą:.! > » 

5 i ■' Genys.

M.

J. Genys.

EASTQN, Pa.—Apie trys 
savaitės laiko atgal Altshuler 
Silk Kompanijos naktiniai au
dėjai buvo paskelbę streiką 
prieš nukapęjimą algų. Mat 
kompanija' numušė darbinin
kams septynis nuošimčius al
gų. Naktiniai bandė išvesti 
ir dieninį šiftą, bet nepasise
kė. Ant rytojaus atvyko 
streikieriai darbjnįnkai iš Al
lentown ir sulaikė darbininkus 
nuo darbo. Bet kaip greit Al
lentown© darbininkai,, išvažia
vo, taip greitai šitie sugrįžo 
darban. Mat, šios kompanijos 
bosai turi susirinkę tokius 
tamsius darbininkus, kurie jau 
veik metai laiko, kaip skębau-

KASOS GLOBĖJAI:
O. Gantnricnė,

i O. Zigmantienė,

Susirinkimai atsibus 1 
dienj kiekvieno mėnesio, 
3 menesius: birželio

| Lietuvių svetainėj, 25

1242 Solvay Avc.,

9534 Russell St. 
kas ketvirtą ncdčl- 
, 10 vai. ryte, per 
liepos ir rugpjūčio, 
ir Vcrnor Highway.

son St.
Fin. i'ašt. J. Pilkauskas, 7 Seyrpour 

St., West Hartford, Gorin.
Ižd. A. Klimas, 86 Rusfcell St.!
Maršalka J. Giraitis, 174, Ashley St.. 
Organo prižiūrėtojas V. ' Staugaitis, 

481 Hudson St. ■ . ■ > i
Draugystes susirinkimai atsibū- 

. | na kas antrą ke'tvergą kiekvieno mč- 
Chofa1. i nėšio, Labor Lyceum svetainėj, 29 

Kalbės drg. E. N. Jeskevičiū- Lawrence St., Haitford, Conn., 7:30 
vai. vakare.tė, Centro sekretorė. Taipgi 

i bus ir sporto. *

RuMHW Savai. Reikalais L V‘si » darb,iĮ;. 1i te busus, platinkite įžangos- 
NežiūYint; kad. čia viešpa-1 tikietus, garsinkite spaudoj,: 

tauja tokia bedarbė, tokis kri-' 
zis, 
tačiaus mūsų draugai nepa-'gas, kad šitas

Sulig valstijos Apskričio pirmas iš
važiavimas būtų tikrai skait
lingas. Mes padarysime, jei- 

; Į gu visi sukrusime, didelį dar- 
’jbą. Padarykime vieną iš 

gegu"1 skaitlingiausių išvažiavimų.
Lai būna mūsų atminčiai ši-

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J. 
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 2U_ First St. ' 
Pirm, 'garsinkite tarpe lietuvių dar-j Clark PI. 

kokį sunku ir atsiminti,; bininkų; dėkime visas pastan- 
Conn.

Asižvclgiant į bedarbę, mes
S.

V.

Pinkevičius 121 ipag.

Iždininkas 
Clark Pl. 

Nut. Sekr.
Pine St. .

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls, 228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. 
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, i 
144 So. Park St.. II Iždo C’ 

j J. Krakauskas, 300 First St.
___ ____  ______   __ j Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120,! 

Dalyvavusieji susi-|‘tas P?’mas_______Conn, valsti-j Maršalka j. Kičeina, 259 Broadway'!
. cr- . 'JOS išvažiavimas, kaipo iston-į Aušros Draugijos susirinkimai J 

: nis. Nustebinkime mūsų visus įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie-iį 
«.un.vjv i .v . . i i -j*: - Ino men., L. L. svetainėj, 269-73 ■;LDSA Priesus> kurie skleidžia viso- second St., Elizabeth, N. J. Pra- iĮ 

i kius melus apie L.D.S. Taip-jdžia 8-tą vai. vakSta.
gi girdėjau, kad Southburio L. J---- —---------- _----- ------------H

miršta savųjų reikalų, 
išgalės, remia kiekvieną nau
dingą darbo klasės tikslą.

A.L.D.L.D. 13 kp. užperei- 
tame susirinkime, t. y 
ž:ės mėnesį, tapo sukelta gana, 
stambi pinigų suma Bedarbių! 
Tarybūi. 
rinkime sumetė $14.35, o vė-, 
liau vienas draugas aukojo j 
$6.00. Viso $20.35.
14 kp. prisidėjo su $10. Tai 
puiki parama.

Pereitame A.L.D.L.D. 13 kp. 
susirinkime, aptarus kritingą' 
padėtį mūsų dienraščio 
nies,” nutarta nusipirkti seras 
už $10 O.L.D.S.A. 14-ta kuo
pa paaukojo $5 tam tikslui.

“Daily Workeris” taipgi nė
ra pamirštas. Draugai ir 
drauges darbuojasi, kiek galė
dami ir iki šioliai jau bus su-, 
kelta virš $20,. komunistų laik
raščiui. ’ ’

Areštai

B.

Paulauskas,

Barkauskas,

dorniškoj jreingtoj Amato Mokykloj,, 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarijos, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir eleK- 
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

nuinušeine 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-228 !
i
I madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po pietų.
I NEW YORK A (JTO. SCHOOL •

NEW YORK, N. Y.

rueuene, | 
Globėjas ; g 
..i1 on i DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis, 
ligas įvaro, bot ir į grabą paguldo.
Ameriką p a ga rsė j u si u s

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

. nariai ūkininkai žadėjo LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.
aukoti sūrių tam išvažiavimui, 
o jau draugai žino, kad south- 

is sūriai.
A.L.D.L.D. 3-čio Apskričio 

org. J. Strižauskas.

Vii- i buriečių gardu

ELIZABETH, N. J

Aušros Draugijos Susirinki- Iždo G1<>,_ri«> 
mas įvyko birželio 11 d. Šia
me susirinkime prisirašė du j

Subatoje, 13 d. birželio, ta- nauJ> nanal- Ligonių skaičius T.w«.no 
, 1 per pereita men. žymiai suma- j" 
,'žėjo šiame susirin.kįme, del! R<!VlUoLfcM':5:

ŠnUKo^aud^ draugijai priežasčių, “g v^£-
,burg, N. J. Tai jau antru at-' nedalyvavo L

Na-ktihio Wftft ■anytai veik! v®ju drauKas Bimba yra areš- visTb^vo suslraį j United i '
Textile Unijų ir reikalayo uni-j^^Jįroves_ pramrič, kad bendrovė šį 
jos a h© ®.^ .n,lsves. nė ir dar dvi draugės (veikiau-' mėn susirinkimo neturėjo,
tų dieninius darbininkus i . . stre:]ęįerss Allentown I Atstovas apvaikščiojimo 
streiką, bet tie ponai nekrei- v ... . • r> ’1 Pirmos Gegužes__darb šven-, -rr^. >Pa.) uz pikietavima prie Gun-irirmo° o^guzea u<uu. bvcnpe i tai jokios atydos. Kai-' . ... \ . arau<rai i tės, pranešė, jog minėjimas
rioji audėjų unija nurodinėjo, InioZinn oj buvo skirtingesnis ir reikšmin- 

kores-1 ^’esn^s’ 1Ie ^<a<^ kitais metais.
Dienos laike buvo demonstra
cija Union aikštėje, žmonių 

I buvo prisirinkę daug. Vakare 
pikni- i buvo surengta parkalbos sve- 

taipgi žmonių buvo
Kalbėtojai buvo labai

. i 7 ' ouoatoje, ±6 ų. oirzeuo, ta-t PO areštuotas d. J. Bimba, be- 
Piketuojant prie Phillipsburg Adtshūiei Sillf K „„dinvči™. Phiiims- 

ir d^baY mofcą vieną centą 
MažMū už M^štą.

Aušros Draugijos Susirinki

> pirmininkas, pir- 
■mininko pagelbininkas, iždi
ninkas ir T.D.A. atstovas.

Atstovas L. L. Namo Bęnd- 
kad bendrovė šį

VALDYBA 1931 METAM:

Pirmininkas—K, Margis, 
J 323 Muskegon 

V icc-P i r m i n i n ka s—A. K a rcc kas, 

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

Turto Raštininkas—A. Garbanauskas, 
į - 1108 Elizabeth
i Iždininkas—A. Daukšas, ,

. ' 1'3131 Walker
Iždo. Globėjai: > . .

, A. 'Kopas,- 1103 - Elizabeth 'Avc. 
Grušiūtė, 1307 Dąvis Avė.

( Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinskas, 1414 Turner Avc. ir 
Vitkuvienė, 718 Richmond

Rasikas, A. T.ujus, F. 
Jasaitis, A. B. Shatkus. 

Valentą, M. 
■F. Žegunis, 515

Salės pa’rnndavotojas — A. . Garbanauskas, 
1108 Elizabeth Avc.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

Ave.

730 Nason St. ,
117 |'

Ave.

Avc.

ir T.

šu.
Žegunis,

Žiui-is.
Eleventh

o.
A.

st.

. ' ■ ' , ' ' i
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite;

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERI, už kurį malonėkite 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URB.OLA, su nurody
mais, kaip vartbti.

Vardas___
____ Street or Avenue
_ State.

kad SI7^=1 dil tapo paliuosuoti Plačiau apie | 
džiausius masinius pikietus tal .b«® P^yta kito - ■ 
prie šios dirbtuvės. Tik tokiu P°ndent0, 
būdu ir galima streiką laimė-; Piknikai
ti. Vienok ponai nieko neda
rė. Jie atsakė, kad jei jums 
reikia, tai ir pikietuokite.

Darbininkai, matydami to-1 
kią “paramą“ iš tų ponų ir 
negalėdami patys išvesti die
ninius darbininkus streikan, 
sugrįžo ir patys darban. Da
bar ta dirbtuvė ir ,v£l pasili-1 
ko skebinė.

Policija darbavosi, kad su-, 
laužyti streiką. Altshulerio 
dirbtuvė jau randasi už mies
to ribų, vienok policija saugo
jo dii^btųvęs. Kubrtiet kai ku
rie piliečiai streikieriai Užpro-i 
testavo., kad pplicija įieSiMštųi 
į- jai rifcpriklausbftius rįikalu^, 

•šavime į Washington, Pa. ' tai policija užstojo kelius. Ji- 
žiniška buvo demonstraci- nai sustatydavo streikierius;

Maršavime dalyvavo apie ĮęUrie būrfdė ^-važiuoti į Irkite 
(>0, pačioj demonstracijoj ty į.hnjjaS) bet skebams lėisda-l 
ažiau 35,000. Ruvp j)a- liuesai važiuoti darban,
a delegacija pas pavieto • matote, kaip pasidarb^Vo
ninkus ir reikalauta priim-ęĘįastono policija. < 
^flraudos bilių. VirŠinin- ėdriai moka apginti, kapita-' 
oasakė, kad jie nieko ne-.]fetų reikalus, 
tuo klausimu dalyti, o be-' Pikiefninkas.
rai turėtų eiti į “poor-1 ___ -

Kuomet pranešta de- n i į femta 
brantams toks valdininkų Vig. jyOZaS JUaZClna 

Jf • "II • • i 1 • 1 Sunkiai Sužeistas Dirbtuvei•1 «1 n a i *

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
Maršalka L. Rimša^l67 W. 20th St.1 
Pirm. K. Maziliauskas, 5$3 Avė. A. j 
Vice-pirm. V. Brunza, 42 Washing-1 

ton Phrkway.
Protokolų sekr. P. Janiūnas, 128 W. • 

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

A. į I
Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė. C. J

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

22nd St., ir J. Laurinaitis, 348

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

p bedarbia i gelbsti strei- 
įjantiems mainieriams. Jie 
įsu streikieriais ant pikie- 
ir, taipgi bendrai dalyvau
tose pačiose kovose. Strei- 
< j anti mainieriai gerai tai 
tina ir/ tokiu būdu skaitlin- 
dalyvavo bedarbių tarybų 

mgtoj demonstracijoj ir

Birželio 7 d. įvyko __
kas, rengiamas Bedarbių Ta- Įtamėje; 
rybos, sušelpimui streikuojan- daug, 
čių ir nedirbančių audėjų ir 
j'ų šeimynų, žmonių buvo ma- : 
žai, nes nuo ryto lijo, o pa-j 
Čiam piknikui įsisiūbavus, už-id-, 
ėjo didžiausia audra ir pikui- 
ką suardė. Nuostolių nebus, Į Įu0’ 
bet ir pelno mažai. iziuoti.

Nedėlioję, birželio 28 d., ^as 
yra rengiamas smagus pikui- drg 
kas Hacketts Parke. Jį re;h- kalbėjo 
gia Lietuvių Darbininkų Susi- bartinėi 
vienijimo 231-ma kuopa. Vie-Į^a^u. 
tą visiems žinoma, kaipo gra
žiausia šioj apielinkėj. Bus 
įvairių žaislų, gera 
Skanių valgių ,ir t.'t.

Visi yra šir dihgai k Vie c i a m i.

Pikniko komisija pranešė, 
j kad piknikas įvyko birželio 7 

bet nebuvę didelių pasek- 
, nes ryte labai smarkiai 

tai žmonės pabijojo va- 
Piknike kalbėjo drau- 

Krasauskas iš Brooklyno 
. 0‘Neill, vietinis. Abu 

“Daily Workerio” da- 
s sunkios padėties rei- 
Susirinkusieji suaukojo 

! $6.06 jo gelbėjimui.
___ Komisija pilną''raportą ne- 

muzika, S^iėjo išduoti, nes neturėjo

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

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

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

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

Fin. rašt. A. Rutkauskas j
1 Vine Street 

Iždininkas, S. Raulenka
12 Chase St. 

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

Savo, susirinkimus draugyste laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėjdienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mafe^. i 1 , I

smulkmeniškai pagaminus. Se
kančiam susirinkime išduos 
pilną pikniko raportą.

Sekantis Aušros Draugijos 
susirinkimas įvyks liepos 9 d., 
L. L. svet., 269 Second St. Dra-

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
Žyfriuįsveikatos Valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kląr 
sese, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokdsX,

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškų Ištyrimų
Taigi, nėra skirtuĮrno, įir į’ūs ndgalite teikiamai’ skaityii, kalbėti arba 

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

1 DRS. SCHONCER & STENGER
396 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Mo-_ ________ Draugai '0ąsYo*riiečiąi, mūsų
Jinai labai dienrašeib (‘piknikas
nti. kapita-hau ®<^ki;nes,--džia 8 vaL vak.

kiek gaittt 'kdomlitJBngiausiai I Austos Draugijos Koresp.
į jį va žadėti. Laimai Sunkūs, 1

* i tiesa, taV&rti'S ’pYie ^erų norų, 
šiek tiek pasiaukojant, mes, 
galime sudaryti ne mažą gru-' 
pę nuoširdžių “Laisvės“ drau
gu.

Dalyvaukime, draugai, mūs

nu,
teitai jr reikalavimai toliau ‘

‘Nusitarta McKEES ROCKS, Pa.—Drau
gelbėti streiku o jau- gas Juozas Mažeika, be^irfof- piknike, parodykime, kad mes 

tikrai Temiame plūs dienraš- 
Anį galo sekė raportai Id- Construction Co. dirbtuvėj!, čius, pasilikusius po Kompar- 

Pa-! birželio 12 d. gana sunkiai su-s tijos „vadovybe. Parodykime, 
už žeistas. Dirbdamas prie rivį- kad mes atmetame sklokizmo 

Kur su-jtavimo, krito 6 pėdas žemyn- nuodus, kad mes einame keliu, 
, šimtui ir viena koja pakjiuvo ant rė- Nurodytu mūsų vado Komuni-

ftuošimčių. Streiklaužių visai | tėžio, kuris jį baisiai susukusių Partijos, 
mažai. Masinis pikietavimas ir išnarino.

t^sti bradėtą kovą, 
daugiau gelbėti s 
tiems’, mainieriams. damas McClintic & Marahal

Co. dirbtuvėj
kalinių streiko komitetų, 
ftirodė, kad sentimentas 
streiką gana geras. 
sftreiKavo, išėjo veik

Leninada.

rrDraugiją
Turi “Laisvę” už Organ?

Montello, Mass. ' 
ŠV. ROKO DRAUGIJA

VALDYBA 1981 METAM: 
V. Gelusevičius, 61 Glendale St. 
pagelb. M. Miškinis. 9 Burton St.

Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinls, 49 Sawlcll Avc.
Iždininkas Jg. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių rnšt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia. 18 Intervale 

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

nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakaro, Lietuvių 
Tautfškam Name.

1 ■ 1 .

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR, 
MOTERŲ DR A UG YSTe, 

MOLINE. ILL. r • |-
Valdyba 1931 Metam:.

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

Pirm, pagėlb. A. Matusevičia,' 1003—
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—101h
Avė., E. Moline, III.

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

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

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

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

I PITTSBURGH*) IR APIELINKĖS 
f PRIEŠFAŠLSTINIS K-TAS, 1931:

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

Piyn. pagelb. W. A. Kairys,

3121

414Pirm, pagelb. W.
Broadway, Pitcai

Prot. sekr. A. K. Sliekierrfr, 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

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

El-

St,

rKmffliniifiiflniniuiiiiifflnniHiniiiiRni!iiii!iinifi!inmhimmi:ii«iiifflniHn:iinmyi!nni:iiiin;i!Į!iniHiiiiiiii!ifflii!;!iin:fi!ini:<iiii;iii!’ni.:i!irj!ininfflfmnnmmfflwaMMarti
ViENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
T4th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY *E,■325

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

elektriką ir magnetizmą, Ir važiavimą.; 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbom. 
-------------- _ j VAITKUNAS ir kftt. 

_____ , ,_T^----- „ .. ---- ... .___ _____ ------------------ žą užmokesti. IKea padedam 
kiekvienam pHe pirkimo karo. Ūžsiražymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 0 ryta 
iki 9-tai valandai vakaro, Nedalioje nuo 10 ryto JkL 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL 
^5 E. t4th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049
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Puslapis šeštas'’ Antradienis, Birž. 23, 19:

VIETINES ŽINIOS
Draugijų ir Kuopų Atstovai 1 * * * 1~ * 1 * *47 Įzmc? o n i v o m i nu Km knAnna’

Turi Dalyvaut WIR 
Konferencijoj

kos organizacijos bei kuopos* 
su savo vėliavomis maršuotų. 
toje svarbioje demonstracijo
je. . .. ! ’

Rytoj, trečiadienį, 
International Relief 
ninku Tarptautinė

tų Internacionalą i 
Sąjungą, ir juokus daro iš 
Penkių. Metų . :plano, kaipo 
“Stalino kvailystės,” ir tą sa
vo mokinimą nori paremti 
kumščia, yra niekas kitas,

ir Sovietų kad padėtų caristam nukovoti supratimo apie f 
Visų pirma oficie- bus, kaip šis judis.

Workers 
(Darbi- 

Pašalpa) 
šaukia dalyvauti konferencijoj 
visų darbininkiškų organizaci
jų komitetų narius. Konfe
rencija prasidės 7:30 vai. va
kare, Manhattan Lyceum sve
tainėje, 66 East 4th St., New 
Yorke. Bus tariamasi, kaip 
sėkmingiau pasidarbuot, kad 
suteikus streikuojantiems mai- 
nieriams maisto ir kitų gyve
nimo reikmenų.

A.L.D.LD. D Apskričio 
Konferencija už Komunistą 
Partiją; Butkus Provokavo 
Muštynes

Daily Workerio Gelbėjimo 
Dienos, Birželio 26-28

NEW YORK.—Birželio 26,

(Tąsa nuo Pirmo pusi.1 ) • '
Po to Butkus nuę durų per

eina per yisą* svetainę ir pri
ėjęs kirto draugui Kjručiųi.per 
galvą. Tada kęletaš delegatų 

įir delegačių-, supuolė^ ir ,tą« ąu-j 
žvėrėjusį. • darbininkų. ( jprješąį 
nustūmė atgal. Kilo lermas. 
Prekidfumo ir Urkūgų-pastan
gomis atsteigta tvarka. Dis
kusijos neleista < toliaus, bet 
balsuotas klausimas. 44 bal
sai kad Butkus .. negali būti

Sovietus.
riai francūzų karo laivų pra
dėjo daryt Odessoj “tvarką” 
ir nužudė vieną negrą jūrinin
ką, pas kurį rado bolševikų 

kaip buržuazijos agentas ir) atsišaukimą; paskui nužudė' 
darbininkų neprietelius, kad ' du kitu. Toliaus liepė kitiems 
Butkus dar greičiau ^ritasi į fa- savo jūrininkams atidaryti ug- 
šistų logerį, negu buvo many- nį prieš revoliucinius Sovietų 

Taipgi rinkta aukų del darbininkus. Bet bolševikai 
jau buvo su lapeliais ir kitais 
būdais gerai susiartinę su fran
cūzų jūrininkais. Tie‘jūrinin
kai ir atsisakė šaudyt į Rusi
jos revoliucionierius, kada ofi- 
cieriai davė komandą. Laivy
no komandieriams tuomet nie
ko dauginus neliko, kaip tik 
susodini į laivus, ir išplukdyt 
atgal tokius maištingus savo 
jūrininkus.

šie nuotikiai ir įvairūs kiti 
i įvykiai daro I 

"Maištą ant Juodųjų Jūrų 
1 krutamuoju

supratimo apie Sovietų dar-

ta.
“Daily Workerio” ir “Vilnies 
paramos.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Reporteris.

Areštavo 6 Darbininkus už 
Sunešim?. Atgal Bedarbės 
Rakandą

■ NEW YORK.—Pereitą ket- 
;yirtadienį Downtown Bedar- 
įtįių- Tarybos'nari’ai sunešė at-!
’ • • 1 1 1 1

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776MOLLYH’S

$al į vidų baldus bedarbės revoliuciniai
Rožės į Dapkey, i po ;niįm.. 93
(Sheriff St. Jinai buvo išmesta bai įdomiu 
'į gatvę už negalėjimą užsimo- veikslu.

pa-

27 ir 28 d. bus ag _ays i konferencijoje, o 20 balsavo, 
rinkhavų dienos. Gatvėse su kac| jįs pasilikt kaipo kuopos 
dėžutėmis ir lankant dar iimn- aįsįovas. Butkus ‘ir dar keletas 
kų namus, bus renkama aukos, pracĮej0 rėkti, kad Butkaus pa- 
kad išgelbėt IDaily Woi eii>;sekėjai demonstruotų laukan,

pradėjo rėkti, kad Butkaus pa-
Komunistų Pattijps centro or
ganą, kuris randasi giliame fi
nansiniame krizyje. Brookly- 
ne rinkliavų dėžutės bus gau
namos komunistų sekcijos raš
tinėje, 61 Graham Ave. Visi 
klasiniai susipratę lietuviai 
darbininkai yra šaukiami pasi
darbuoti delei tų rinkliavų. 
Daily Worker yra būtinai rei
kalingas darbininkams ginklas 
ir organizuotojas streikuose ir 
kitose darbininkų kovose. Tu
rime todėl sukrusti, kad išva-; 
duot Daily Workerį iš finansi
nių bėdų.

Reikalauja, kad Dailydės 
Nusimuštų 45 Nuošimčius.

Telephone, Stagg 3-981C

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER
.! COLLEGE
i VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo,' dabar! laikąs- ir gera proga 
tikintis , barfcęrystjės amato. Galit 
įšsimokinti į trumpą laiką ir vėliau 
nudaryti gerą pragyvenimą. Mes 
tniokiname barbęriauti ir moterų 
plhukus kirpti. ' Pįlnas kiirsas '$25. 

persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44th St.

NEW YORK, N. Y.
? (124-15D

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistae

Šiuomi pranešu savo koštame- 
riams, kad perkėliau savo studį-( 
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Mą-į 
rion St., karrip. Jiroadway, Chauri- 
cey

keti ųž' kambarius. ■ Paskui, 
sulig namų savininko pašauki
mo, atpleškėjo 40 pdlicmanų ; Į 
šešis bedarbius areštavo, kitus, 
išblaškė; ir bedarbės rakau-! . 
dai buvo vėl išmesti. Areš-, - 
tuotieji bedarbiai yra laikomi I u 
teismui po $500 parankos ea 1 
kiekvienas. Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo advokatas 
reikalauja panaikint bylą 
prieš juosius.

Minima Bedarbių Taryba 
laiko savo susirinkimus 1 :30 
vai. kasdien, po num. 87 East 
10th St.

TIKRASIS SOVIETŲ 
VAIZDAS

Rašykit arba ^ateikit 
Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL k BARBER
612—10th Ave.< 1 <

Brooklyn, N. Y. •' Į 
Naujoj „yiejtoj. 
studija daug 
geriau. įrengta, 
todėl paveiksią! 
padarom kuo- 
puikiausib..

Nufotografuo
ja ir ' numalia- 
voja ' visokius 
paveikslus {vai
riomis spalvo- 

, senus ir krajavus

St. stotis,

Sovietinis judamasis paveik- 
“Penkių Metų Planas” 

■dar tebėra rodomas Central 
___ re, 47th St. ir Broadway, 

l New Yorke. Daugelis lietuvių 
darbininkų yra jį matę ir pa-’ 
sakoja apie stebėtiną įspūdį, 
kokį tasai judis daro apie ga
lingus tvėrybos darbus, einan
čius Sovietų Respublikoje. 
Nemačiusieji turėtų pamatyti. 
Tai persitikrintų, kad Sovie
tuose yra visai skirtingai, ne

igti meluoja tautininkai, “socia- 
I listai” ir kiti darbininkų prie- 
;šai. Nes šie judžiai yra nu
braukti paveikslai tiesiog iš 
kasdieninio Sovietų gyvenimo 
ir jų darbų. Tai nėra joki s 
išgalvojimas, bet tikrenybės 
vaizdas. Jokie aprašymai ne
gali žmogui duoti tokio gero

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.

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

Pranešimas Moterims
Šj metą turime geriausias Perma- 

i 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.

bet viso labo “išdemonstravo” 
patsai Butkus, Jokubonis ir 
Jankūnas. Šis Butkaus pasiel
gimas tik parodo, kaip žemai 
jis yra nupuolęs ir kaip tei
singai pasielgė A.L.D.L.D. 
Centro Komitetas, prašalinda
mas tą gaivalą iš A.L.D.L.D. 
darbininkiškų eilių. Jeigu jis 
jau net prie- to priėjoj kad 
akyvaizdoje virš 100 draugų 
ir draugių perėjo per svetainę 
ir kirto mūsų draugui į galvą, 
tai su tokiais elementais jau 
senai reikėjo skirtis.

Toliaus konferencija vėl,ėjo 
normale vaga. Svarstyta mū-* 
sų reikalai. Išdirbta planai 
del agitacijos mėnesio, priim
ta bendra rezoliucija, kuri nu
sako apskričio, veikimą Komu
nistų Partijos dvasioje. ■-

Kiek buvo daugiau ginčų, 
tai del komisijos, kuri peržiūt 
rinėjo A.L.D.L.D. Centro -Ko
miteto knygąs. . Pati komisija 
sakė, kad ji. žiūrėjo net tris 
kartus ir kad jo*kie pinigai nė
ra prapuolę,, bet. jie skundėsi, 
kad knygos nebuvo tvarkoje. 
Išrinktą nauja komisija, kuri 
patikrins pereitų metų kny
gas; taipgi ■ privalo dalyvauti

Nutarta, 
kad naujoji * komisiją, taipgi 
peržiūrėtų knygas ir už pusę , 
šių metų, nes taip bus paran
kiau. Smarkiai buvo kritikuo
jami konferencijoj pereitų me
tų komisijos nariai, kurie nu
ėjo net į “Buletiną” su A.L.D. 
L.D. reikalais.

Konferencija baigėsi gera
me ūpe. Pas draugus ir drau
ges buvo geras ūpas ir pasiry
žimas kovoti del darbininkų 
klasės labo.

Nutarta pasiųsti protesto te
legrama Alabamos valstijos 
gubernatoriui del nekaltai nu
teistų devynių negrų jaunuo
lių. Taipgi pasiųsta /telegra
ma, reikalaujanti, kad Pater- 
sono penki darbininkai.. prieš 
kuriuos sudaryta suokalbis nu
žudyti juos i elektros < k ėdė j e, 
kad tuojaus būtų oaliuosųoti.- 
Parinkta tam tikslui ir. mainie- 
riams aukų. ’ f ,

Piknikas ir Programa

:Po konferencijos delegatai 
dalyvavo piknike, ir būreliais 

| diskusavo bėgąrpū? reikalus. < 
i.Visur gįrdėjjęsi .pasibjaurėji
mas Butkaus pasielgimų net iš 
tų draugų, kurie jį pirmiau' 
palaikė.

Buvo programa. Dainavo 
jauni pionieriai vienas po ki
tame : Vyrai rūkė pypkes. Bu
vo kitų žaislų* o draugai Sie
tyno Choro iš Newark© sddai- 
navo kelias ’daineles labai ge
rai. Kalbėjo d. R. Mizara, 
A.L.D.L.D. Centro Komiteto 
pirmininkas, apie įvykusią 
konferenciją ir ką reiškia But
kaus kontr-revoliucinis veiki
mas del darbininkų klasės. 
Kalbėjo labai nuosekliai, pa
remdamas neginčijamais fak
tais ir įrodydamas darbinin
kams, kad kito kelio nėra mū
sų judėjimui, kaip Tiktai revo-

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

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

Tel., Dickens 2-1182

TEJTRJS-DMKOS-MIZIKA
“MAIŠTAS ANT JUODŲJŲ 

JŪRŲ”

“Maištas ant Juodųjų Jū
rų,” judamasis paveikslas, Ca
meo Theatre,’ 42nd St. ir

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalę aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-2320

NEW YORK. — Dailydžių 
Unijos, priklaušančios prie 
Amerikos Darbo1 Federacijos, 
gavo iš savo darbdaviai sąjun
gos laišką, kad dailydės'4uri 
nusimušti 45 procentus uždar
bio; o kad ne, tai turėsią užsi- 
daryt jiem ddrbai. Reikia su
prasti, kad "samdytojai pa
skelbs: lokautą oneš,visus tuos 
unijinius daVbininkd's,' kurie 
nesutiks,; kad jieęnfe būtų nu
skelta beveik pusė darbo mo-|ir senoji komisija, 
kesnio. Tame pranešime bo- 1”''4 1
sai nurodo, kad ir didysis Em- 
oirp Buildingas buvo pastaty
tas iš medžiagų, kurias gami
no neunijimai darbininkai. Bet 
Amerikos Darbo Federacija 
nieko nesakę prieš tų medžia- 
*01 naudoiima. Sunrantama, 
kad jinai dabar padės samdy
tojams kapoti dailydžių uždar
bi.

birže 
komu

Šeimyniška Komunistą 
Kuopelės Pramoga

Ateinantį šeštadienį, 
lio 27 d., brooklyniškė
nistų kuopelė 10-ta turi drau
gišką pramogą “Laisvės” sve
tainėje. Tai bū s daugiau pa
našu į šeimynišką “house par
ty,” nekaip į paprastą viešą 
parengimą. Nebus nei įžan- 
gqs tįkietų. Bet visi pažan
gus lietuviai -darbininkai yra 

/kviečiami dalyvauti. Bus dai
nų, muzikos, prakalbų. Nami
nių gi valgių ir įvairių skanu
mų žada būti' jdaugiaus, ne
kaip paprastuose parėngimuo-l 
se. Visas1 pramogos pelnaš’ 
yra skiriamas paramai Daily 
Workerio, svarbiausio revoliu- 
ciniė laikraščio šioje šalyje. 
Pramogoje -dalyvaus lietuviai 
ir (Vairių tautų darbininkai, 
baltieji ir negrai.

Lietuviai Darbininkai j 
Demonstraciją šeštadienį!

NĘW YORK.—Birželio 
d., ateinantį šeštadienį, Har
leme (New Yorko dalyj), 
fvyks didelė demonstracija 
protestui prieš nusmerkimą 
mirtin devypių negrų jaunuo
lių Scottsboro, Alabamos vals
tijoj. Negrų ir baltųjų darbi
ninkų. organizacijos 
masiniai dalyvaut toje d’emon 
stracij oje. Lietuviai darbiniu- ris .“kritikuoja? ne tiktai Ko-, 
kai neturi nuo jų atsilikti. Rei- munistų Partiją, bet Komjmis-
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telkiasi liucinis kęlią^ t su Kdmimistų 
delnon- Partija, kad tokia Butkus, ku-

Broadway,New Yorke, parodo ------- : ----------
tokius dalykus: Kada 1918 PARDAVIMAI 
metais Sovietų Raudonoji ar-j
mija sumušė Odessoj caristų ' BĄRSIDUODA saldainių krautuvė _ < , . r-» •• a J- i- 1 labai geroje biznio vietoie. Pui-gaujas,: tai Fiancija atsiuntė ^jaj galima pragyventi iš įplaukų 
Savo, karo laivyną, kad apsau- žiemos metu, o vakarą galima ir su? 
gotų fabrikus, priklausančius «ltauP’ntl keletą šimtukų.—die Nos- 
francūzafn kapitalistam, ir (147-149)

l . .. r 1 - ' 1

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

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, tįnk.ąimą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

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

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

VASARINIS RESORTAS
LIETUVIŠKA VASARINĖ UŽEIGA

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

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valgis.

’ Pakėlfeiviams pagaminame valgį ant.pareikalavimo.
. ’ ' '• 1 I < ! ' I : ' ' ■ ( ■ .
RŪMŲ KAINOS: vienam $1.00 į naktį;

> • ' Dviem vienam rūme$1.50 į naktį.

>■ MRS. F. GOODMAN-MARIJONA KRAULA1TIS
' /■: ’ i 5 ; ; 1

'154 DevVfey* Avė., Great Kills, Staten Island, New York

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiųomj primenu savo draugams, jog aš vis dar 

, praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

> Dabar mano antrašas:

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

‘ TEL., MIDWOOD 8-M61

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

[(balzamuoja ir laidoja numirusiu>■ 
ant visokių kapinių; paraamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivąžinėjimains.

• J i i . ! ' f ) f ' ' .t ; • ! i

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS '

[(balzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijotns, 
krikitynoms ir pasivąžinėjimains.

• J i i . ! ' ) f ' ' L ; • ! i

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Illljfų ■ ■■■■■ >.... .
-------------—r-^-į-------------------------,------—------'■-----------

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos 
10c ir

po 
15c

Tai
LIETUVIŲ 

IšDIRBYSTeS
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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 2-5043

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831 
(jenausia Stadija Brooklyne. Ateikit Persitikrinti

TEU STAGG 2-0783

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
q’ ;1 Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 
M Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes
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taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA

Bedford Avenue
Kamp. N. 4-tos gatvės

Kiekvier

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas j

Brooklyn, N. 1
Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




