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Smetonos valdžios bude
liai nuteisė draugą Kaspe
raitį sušaudymui, o eilę ki
tų draugų ilgiems metams 
kalėti. Kauno 
“Rytas” rašo:

“Kariuomenės 
Šiauliuose baigė 
Kasperaičio ir 
kurioj jie buvo visi kaltina
mi už komunistišką veiki
mą ir dalis 

’ raikomo 
janskio. 
namąjį 
teismas 
nusprendė nubausti mirties 
bausme.

“Giršas Puida nubaustas 
15 metų, Izraelis Manko vas 

■ į —5 metais s. d. kalėjimo, o 
I Chase Kapulaitė — viene-

’Darbininkai Visų, šalių, I

» >.
ii

Vienykitės! J0*Nieko. 1Nepralaimesite, Tik
Retežius, o Išlaimesite i 1'1
Pasaulį! ! 1

už nužudymą 
nario Adomo Poli- 
Svarbiausią kalti- 
Joną Kasperaitį 

pripažino kaltu ir

GELBĖKITE JAUNUOLIUS IS MIRTIES NASRŲi-

Komunistus Persekioja
Ispanijoj i1 .

MADRID.—Ispanijos bur- 
žujų-socialistų valdžia vi-

riais metais ir 6 mėn. pa-'sais būdais persekioja Ko- 
prasto kalėjimo lygtinai su
5 metų bandymo laiku. Voi-

, pė išteisintas.
“Teismo sprendimas ga

lutinoj formoj jiems jau pa
skelbtas.

“Kasperaitis teisme jau
tėsi kone diktatoriškai. Pa
skelbus sprendimą, pridūrė, 
kad “jus (teismą) tikrai su-

‘ šaudys be jokių ceremonijų, 
kai ateis kiti laikai...”

munistų Partijos rinkimų 
kampaniją. Ji išdeportavo 
draugą M. Chierre, francū- 
zą komunistą, kuris buvo 
pribuvęs Ispanijon.

Barcelonos mieste pa
skelbtas audėjų streikas.

Parlamento rinkimai 
įvyks ateinantį sekmadienį. 
Yra net penki, kandidatų 
surašai.

IS TYRINĖJIMO S. L. A. PONŲ SKUNDŲ PRIEŠ 
. LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ

PRASIDĖJO KOVA PRIEŠ SKEBINĘ 
UNITED MINE WORKERS UNIJĄ;
MAINIERIAI LAIKOSI VIENYBĖJE

Pinchot, Pennsylvanijos “Liberališkas” Gubernatorius Siun
čia Naujus Ginkluotus Būrius Triuškinimui Mainierių 
Streiko; Eikime Pagelbon Kovojantiems Mainieriams

Jo prakalbos pati j gebėti. nuoBirželio 24 d., 1931, kai į klausia.
10:30 v. ryte, prie N. Y,!esmė buvo tokia: mes ne- 
apdraudos department© ko-|paisom eiti į smulkmenas ir 
misijonieriaus įvyko tyrinė
jimas tų skundų, kuriuos S.
L.A. ponai įteikė prieš Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimą, kad neprileidus jo 

’ prie išgavimo užgyrimo 
/ čarterio. . •'••• .t t. r (

A Šis tyrinėjimas pirmu syk ( ,---- ,
buvo paskirtas birželio 9 dJ juodina LDS viršininkus ne [laužyti. 
Tačiaus tuomet skundikai! 
guodėsi neturį medžiagos 
prieš,LDS. ir prašė komisi- 
jonieriaus* tyrinėjimą nu
kelti.

Iš skundikų buvo Gegu
žis ir jo advokatai: Fine-

tyrinėti, kokis asmuo turi 
kokius politinius įsitikini
mus; negalime mes kalbėti 
čionai negi apie kitus LDS 
viršininkų juodinimus, ku
riuos daro skundėjai per 
savo pfidėvitus. { Berle nu-

PITTSBURGH, Pa. —1 kurios 
Pennsylvanijos valdžia “li
beralo” Pinchoto vadovybėj 
atvirai lošia kruviną ske- 
bavimo rolę šiame mainie
rių streike. • Tos valdžios 

jpolicija ir kazokai jau pa
skerdė du žmones. Kiti du 
mainieriai guli ant mirties 
patalo. Associated Press 
žinių agentūra praneša, 
kad neliko vilties juos iš- 

i mirties delei
• peršovimor

Tuo* tarpu gubernatorius 
Pinchot pareiškė, kad j iš
siunčia daugiau policijos ir 
kazokų į streiko lauką sau
gojimui kasyklų ir skebų. 
Kiekviena kasykla bus drū
tai apginkluota.

Gi senoji United Mine 
Workers unija galutinai su
sivienijo su anglies baro-

Berlyno Socialistų Policija 
Uždraudė Spartakijadą

gan, Bordenas (Bagdžiūnas an^ Gegužio ir jo bičiulių, 
iš Chicagos), ir Lopatto, iš LDS advokatas pažymėjo, 
Wilkes-Barre. Lietuv. Dar- kad visi skundėjų advokatų 
bininkų Susivienijimą gynė 
adv. A. A. Berle, jaunesny
sis, iš New Yorko.

Finegan kalbėjo apie tris į žmonės neskundžia ir 
ketvirtadalius valandos. Jo nobpnkia i rN T‘ 1 
prakalbos pati esmė buvo Darbininkų Susivienijimas

rodė, kadi SLA > skundėjai j nais, kad šitą streiką su- 
. Ji pasirašė skebi- 

todel, kad pastarieji būtųinę sutartį su Pittsburgh 
blogi, bet todėl, kad LDS 
viršininkai patys pirmieji 
iškėlė viešumon tas netiks
lias paskolas, kurios pada
rė SLA skriaudos ir delei 
kurių atsakomybė krinta

Terminal Coal korporacija,

2,400 mainierių 
streikuoja ir priklauso prie 
Nacionalės Mainierių Uni
jos. Pagal ta skebinę sutar
tį, dabar verbuojami skebai 
ir gabenami į kasyklą po 
Pinchoto valdžios kruvinų 
kazokų apsauga.

Nežiūrint šitos prakeik
tos provokacijos, mainieriai 
laikosi kovos lauke. Birže
lio 24 d. virš 1,000 mainie
rių Terminal Coal korpora
cijos pikietavo kasyklas. 
Tiktai keli atsirado, kurie 
nuėjo skebauti. Gi Eilinių 
Narių Streiko Komitetas 
sveikina mainierius, kurie 
pasiliko kovos lauke ir ve
da kovą prieš skebinę Uni
ted Mine Workers1 uniją.

Į streiko lauką pribuvo 
iš New Yorko komitetas po 
vadovyste rašytojo Theodo
re Dreiserio. Šis’ komite
tas plačiai tyrinės visą 
streiko padėtį ir valdžios 
terorą prieš mainierius.

BERLYN.— Berlyno „po
licijoj' pirmininkas social- 
dehiokratas Grzesinski už
draudė Tarptautinę Darbi
ninkų (Spartakijadą, kuri 
buvo nutarta laikyti Berly
ne. Vadinasi, socialistas bi
jo proletarinių sportinin
kų. Visoj Vokietijoj eina 
dideli protestai prieš šitą 
Berlyno policijos pasielgi
mą. £

Gyvenant Namų Pro
blema Sovietų Sąjungoj

MASKVA.—Sovietų Są
jungoje .smarkiai auga mie
stai ir miesteliai.’. Pavyz
džiui, miestas Sverdlovsk 
1922 metais turėjo 100,000 
gyventojų, o šiandien jau 
turi 260,000. Karkove 1927 
metais tramvajai pervežė 
56,000,000 pasažierių, gi 
šiais metais turėjo perga
benti net 215,000,000!

Augimas miestų gyvento
jų skaičiaus sudaro svarbią 
gyvenamų namų problemą. 
Todėl Sovietų valdžia tam 
tikslui šiemet paskyrė 1,- 
125,000,000 rublių, o 
nai tebuvo paskirta 
>000,000 rublių.

per- 
632,-

Nauja Sovietų Nota 
Finliandijai

Mažai Tepaiso 
Amerikos Lakūnų

Didelis Teismas žmogžu
džių Italijoj

kaltinimai neturi nė vieno 
rimtesnio fakto. LDS, kai
po tokis, neturi nieko prie
šingo prieš SLA, tik tegul

MASKVA.— Sov. Spauda 
labai mažai atydos kreipia 
į Amerikos lakūnus (Post, 

, kurie

sekama: Jei Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas bus 
užgirtas, tai jis užduos 
smūgį SLA; šiuo tarpu 
Jungtinėse Valstijose jau 
nėra vietos kitai .fraterna-

Lietuvių 

kuris turi tūkstančius žmo
nių, turi pakankamai savo 
organizacinio darbo ir jį 
dirbs.

, Prieš LDS. yra priduota 
Visuo-lei organizacijai, tokiai kai v^sa afidėvitų.

Liet. Darbininkų Susivieni- se juose kartojama vienas 
jr!ir tas pats: Amerikoj per- 

SLRKA.;t Jtad Mįzara esąs rpažii;lietuvių IR ttidel nėra 
’komunistas'..'.“ n 11 ''dirvos kitai organizacijai 

' r. . . x . iiHiJil ,'fNa, o tie patrijotai visuo- 
Paskui trumpiau kalbėjo lmet-Skelbė, kad Ame r”

Bordenas. 
esmė sekama: 
įkoropruptas pilnai, ' 
traufe 
kalauciamaš dalies pinigų;’ 
LDS. .stėigiama kaipo radL 
kališka organizacija, kuri 
remsianti darbininkišką ^ju- 
lėjimą. Jos viršininkai ra- 
likališki, komunistai arba 
iems pritarią. Bordenas 
iet bandė skaityti iš R. Mi- i 
aros knygos “Argentina iri 
m Gyvenantieji Lietuviai” 
tatas apie argentiniečių 
ovą su fašistais. Borde- 
as pripažino, kad SLA tu- 
ijo netikslių paskolų, del 
urių virė , ir verda, pačioj 
cganizacijoj kovos. zt 
A. A. Berle kalbėjo pas-

jimas. Užtenka SLA.

NUŽUDYS NEKALTUS JUODVEIDŽIUS , 
JAUNUOLIUS, JEIGU AMERIKOS i' 
DARBININKAI NESUBRUS GELBĖT i

CHATTANOOGA, Tenn.’jaunuolių. Ji įvyks tirštai i 
—Teisėjo Hawkins atmeti-į juodveidžiais apgyvento]
mas apeliacijos priveda ar
čiau prie mirties nasrų ne
kaltus jaunuolius, kurie nu
teisti sudeginti elektros kė
dėj liepos 10 d. Paduota 
apeliacija į Alabamos vals
tijos augščiausį teismą. Gi 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas jau rūpinasi 
išimti jaunuolius iš mirties 
kameros ir perkelti į šiaip 
kalėjimą, kol apeliacijos da
lykas bus išspręstas.

NEW YORK.— šeštadie-!te šitoj protesto demon- 
dienį, birželio 27 d., New Istracijoj. Stokite kovon už 
Yorke rengiama demon- išgelbėjimą jaunuolių gyvy- 
stracija už paliuosavimą > bes. ( •».

juodveidžiais apgyventbj 
miesto dalyj, būtent kam
pas 130th St. ir Lenox Ave. 
Maršuojama bus gatvėmis-, 
kad išreiškus New Yorko 
darbininkų protestą prieš 
atsisakymą suteikti nekal
tiems jaunuoliams naują 
teismą.

Demonstracijos pradžia 
bus 4 valandą po pietų. Lie
tuviai darbininkai Brookly- 
no ir apielinkės dalyvauki

11

t
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MAIN1ERIAI LAUKIA JŪSŲ PAGELBOS
PITTSBURGH, Pa.— 40,000 mainierių randasi kovos 1 

lauke. Prieš juos susivienijo anglies baronai, senoji ske- 
binė unija ir valdžia. Tačiaus jie laikosi. Jie pasiryžę 
kovą laimėti prieš alkį. . : H 1. ’ ; I

Bet štai dar vienas mainierių priešas. Badas grūmoja 
jų šeimynoms. Tūkstančiai mp^rų ir vaikų neturi duo- 
nos kąsnelio'. Jų gyvybė priklauso nuo Amerikos danbir^jl 
ninku. Pats šio streiko laimėjimas daug prįklą^sys nuo . 
to, kaip darbininkai atsilieps į šauksmą alkanų mainie- 1 
nu. • ; ... r t / 4

Todėl skubinkitės su pagelba, su pašelpa—pinigais^*.; ’ 
maistu, drapanomis. Iš New Yorko jau išvežtas didelis;'1 
trokas maisto ir drananų mainieriams. Bet tai'tik lašas;* * 
į viedrą vandens. ' Pašalpa reikia padidinti šimteriopai. "

New Yorko ir apielinkės aukas, maistą ir drapanas; 
siųskite: Pennsylvania-Ohio Striking Miners Relief 
Committee, 799 Broadway, Room 614, New York City.4;

Pačiame Pittsburghe šelpimo komiteto antrašas toks r 
611 Penn Ave., Pittsburgh, Pa.

ROMA.— Pasibaigė teis
mas taip vadinamos Sciacca 
grupės kaltininkų. Buvo 
kaltinami 178 asmenys dau
gelyje kriminalių užpuoli
mų ir žmogžudysčių. 54 iš-

MASKVA.— Sovietų val
džia pasiuntė naują protes
to notą Finliandijos fašis
tinei valdžiai, kuri varo Gatty ir Lindberg) 
provokatorišką kampaniją ketina skristi per Sovietų 
prieš Sovietų Sąjungą.

■> v Tuo tarpu Finliandijoj j jiems nekliudys, bet ir ne- teisinti, 15 gavo iki mirties 
įvyko ablavos ant komunis
tų. Sakoma, kad šeši veik- darbininkai ir 
lūs Komunistų Partijos 
darbuotojai suimti ir įka
linti.

Sąjungą. Sovietų valdžia

bubnys apie juos. Sovietų 
valstiečiai 

turi svarbesnių darbų.

fit . ■ ------------------------ ------------------------------------------------ ------

Streikas ir Areštai Kovoj 
Prieš Duonos Brangumą

Mainierių Maršavimas j 
Pittsburgh Birž. 30 d.

Francija Atmetė Hoove 
rio Plana del Karo

Skolų

kalėjimą, 9 po 30 metų, 14
iki 2»5 m., 16 iki 15 m. ir ki-
ti iki 10 metų. Tai jau ne, pATERSON, N. J.—Bir- 
pirmas teismas tos grupes 
nariu.

Eksplozijoj Žuvo 
10 Darbininkų

PITTSBURGH, Pa.—Di
džioji alkanų mainierių ir 
jų šeimynų eisena į Pitts- 

. burghą prasidės birželio 30 
met Skelbė,^ kad Amerikoj d. 'Tą dieną įvairiofee vie+ 

i tūkstančiai

V1SUO-

LONDON.— Gautas pra
nešimas, jog sale Wareham: ! 
sprogo amunicijos sandėlis ’ 
ir užmušė 10 darbininkų. 
Visus juos paleido fį pele
nus kilęs baisus gaisras. 
Eksplozija buvus girdėti 
20 mylių. ’ • •

želio 24 d. įvyko smarkus 
susikirtimas streike prieš 
duonos kainą. Daug darbi
ninkų sumušta, .o 45 sua
reštuota. Vienas laikomas 
kalėjime be kaucijos.

Francijos Imperialistams 
Smūgis

MASKVA.— Sovietų Są
jungos spauda1 sako, kad 
Hooverio planas išgelbėti 
Vokietijos kapitalizmą už
duoda smūgį Francijos va
dovybei Europoje. Mat, A- 
merikos 'imperialistai: pasi
rodo, kad jų rankose, yra 
likimas Vokietijos -ir kitų 
kapitalistinių šalių,; o ną 
'Francijos tokių pat plėšikų.

UZ J
Į 

. d 4 JPARYŽIUS.— Francijos 
kabinetas pagamino atsa
kymą į Amerikos .pasiulyr 
mą; kad bėgyje; vienų metų 
būtų visai sustabdytas karo 
skolų mokėjimas. Francija

_ _
Maršavimas ;r e i k a 1 a uJar kaj “Young 

eis iš visos Pittsburgho ‘plapas” būtų vykdomas gy- 
apielinkės, taip pat iš Ohio J ven^aT}t ^a(^ .^ra!lcl*!a, Aur.L

Bankų Bankrotai Tebeauga
• j <

Jo kalbos Pąti]ranąįsj;Vjp§i milijonų lietu- tose 'susirinks __ ______  , . ,
Qa* .r-' 4.’ vių!—“Ll” ’Red.); LDS vir- mainierių. ir trauks: linkui |su^uo nesutinka. ^Francija 

v J. x A Pa’ šininkai* ^esą. komunistai ar- Pittsburgh©.
jąs teisman SLA,j-ei-; |ja §iėms; pritarią;; LDS esą eį

komunistinė’, etc.,, etc.
* Komisi j o n i e u's Van 
Schaick tuomet padarė se
kamą pareiškimą: tyrinėji
mas, kaipo tokis, .nutrau
kiamas. • Jei kuri pūsė dar 
(turi'naujų argumentų, te
gul juos prisiunčia jam, ko- 
misijonieriui, ne vėliau 29 
d. birželio. Po to, jis,’ ko
misi j onierius, į kelias 'die
nas padarys savo nuospren- 
dį. .

Vadinasi, klausimas išsi
ris greit. *, .J. • r

Korespondentas.

ir West Virginia valstijų. | £'ai,ti skolas is Vokietijos.
Lietuviai mainieriai, daly-Į 
vaukite šitoj istorinėj alka
nųjų eisenoj į plieno ir ang
lies sostinę, kad pareika
lauti iš valdžios pašalpos.

Lovoj Sudegino Moterį
JERSEY' CITY, N. J. — Ho- 

ward M. Swavely, kaipo žmog- 
žudis, tapo nuteistas kalėji-

Nauji Žaislai Vaikams

Vėl Pogromščikai Veikią 
Prieš žydus

VIENA, Austrija.— Var
giai kur kitur tiek daug 
yra tarpe studentų anti-se- 
mitizmo ir pogrominės dva
sios, kiek Vienoj, socialistų 
valdomam mieste. Birželio

man iki gyvos galvos. Jis ty- 23 J. V§1 buvo padarytas 
sTvoPmqte?j kgauHš apdXu- kruvinas . užpuolimas ant 
dos kompanijos $5,000 už jos 3ydų studentų Vienos Uni-
savo moterį ir gaut iš apdrau-

gyvybę. versitete.

MASKVA.— “Komunisti
nio Jaunimo Pravda” kri
tikuoja Sovietų Sąjungos 
vaikams brukamus žaislus, 
lėles ir tt. Girdi, tebevar
tojama senos visokios lėlės 
su iškraipytais veidais, vie
toj naujų žaislų. O nauji 
žaislai vaikams turi per
statyti tokius daiktus, kaip 
traktoriai, fabrikai, auto
mobiliai, mašinos, dviračiai, 
traukiniai ir tt. Tegul vai
kai mokinasi ir žaisdami. 1

Bankų i Taryba . praneša, 
kad per gegužės mėnesį nų- 

,bankrutavo 87, bankai, vie
ton 64 bėgyje balandžio.: Gi 
bėgyje pirmųjų 5 mėnesių 
šių metų Amerikoj uždarė 
duris 516 bankų ir nunešė 
$244,793,000.

400 Audėjų Streikuoja

PAWTUCKET, R. 
Birželio 24 d. išėjo į 
ką 400 audėjų Royal 
ving kompanijos. Tuojaus 
pradėta masinis pikietavi- 
mas. Kovai vadovauja 
naujoji 'Nacionalė Audėjų 
Darbininkų Unija.

i. — 
strei- 
Wea-

i

Sovietai Atnaujino Sutartį y' 
Su Vokietija

! 1 ' ‘ 1

» i——

; MASKVA.— 
d. tapo pasirašytas atnauįji-’ ’ 
nimas nepuolimo sutarties 
tarpe Sovietų Sąjungos ir- 
Vokietijos. Sutartis atnau
jinta neribotam laikui.

T

■ ■■ ■ * ■

200 Streikuoja Billericoj Jį

'»L i. i L ) Yj

*‘5
Birželio 24 'I

BILLERICA, Mass.’—Čio
nai išėjo į streiką 200 dar
bininkų Talbot Wool Mill 
dirbtuvės. Darbininkai sto
ja kovon po Nacionalės Au
dėjų Darbininkų Unijos va
dovybe. i . ;

■ ' ‘ 1 A
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EVRA1 PRIEŠ KOMU ĮDOMUMAI
Fašistiniai S.L.A. Viršininkai 
Nervuojasi del Kuopų 
Protestų

Nemažai SLA. kuopų, pa
siuntė protestus del nusam- 
dymo pagelbininkų SLA. 
prezidentui ir iždininkui. 
Dabar fašistiniai viršiftinį-

Išgydo Koserės Džiovą Sudfe rašydamas apie savival
dybių rįnkiipus,; nesigėdi ja. 
padejuoti ir apie biedhub- 
menės reikalus, kad tuo bū
da. biednuorjienęj gauti įta
kos. Girdįs z • < i t

į Paimkim;maistą. Šita sritis, 
kiekvieną į gyventoją ypač, 
Ipįednuomenięį ti’ųr būti, labiau
sia paliečiau Deja, ši|osjJsri-i 
ties sutvąįįyniąs dar geį^kąij 
ąpleistas. . į$išM pirma reikią- 

♦ijiiestams įfetiųai pradėtį i ko
vą su andrmaliįi maisto’ braų-l 
gkimu. ūkihinljai šauąia^ Ikąį 
jiips spaudžia, žemės ūkįd

i cjųktų pigųįia ;̂ o mieštąja įo 
: pigumo bejyjeik/ nemato.J { Pa

vyzdžiui rūgiu11 kilografnais'da
bar ‘kąšįįdfą ,’ąjąč ' 201 jcėntiį.; 
Iš kilogramo grūdų gaunama 
apie pusantro kilogramo duo
noj., Ir vis' dėlto duonai reik 
mokėti 4p’cęntv . 
Vądiijasij 'duonos 
už savo darbą ima 40 centų 
nuo kilogramo; grūdų! Argi 
vieno; kilogrampį grūdus sųmą^ 
limas; ir iškepimąšį gaji J.kašį 
tuoti 40 centų?'' Argi tai hėrA 
kaip tik pačių neturtingiausių 
gy v e n to j ų i i š naudo j im as.

Jei paimsim’-baltą duoną, ar
ba vadinamą pyragą, čia iš
naudojimas dar didesnis. Sa
koma malūnininkai sudarė sin
dikatą ir plėšia. Tad dtrgi jad 
nėra priemonių koVoti su ma- 
lūninkais ?

Mėsos kainos prie dabarti- 
. nių gyvulių kainų irgi turėtų 
būti pigesnės. Tas pats ir pie
nas, ir. jo produktai. ;
Ir tas- fašistų organas 

biednuotn^ų-ę ramina savi
valdybių rinkimais. ' Jis ta
tai rašė keliomis 'dienomis 
prieš rinkimus. Išvedimas 
toks: išrinkus fašistus ir 
jų tarpus■ sąvijvaldybesi jir 
biednuonfe^s. reikalai? ‘:}ia- 
lgerės.” :Bėt ^ąi, ižinopii,, bjo- 
fąs^ fiašis^i pegerįrįa ! ir 
nępagorins ? biednūohieiiės 
reikalus. -B^t jie mano gąu- 

Įtakos Biedmiomenėi 1^ itąkos t biednuom^
v m j Įkartas nuo karto parašant

Lietuvos fašistų organas!savo orgaųuose apie jos 
“Lietuvos Aidas” biržei. 10 sunkią padėtį.

Kaip Drabužių Darbininkai Turi Rengtis į 
! Generalį Streiką, kad Vadai Negalėtų 

' I Juos Parduot Fabrikantams 
. . . I - (

PlArastų darbininkų, eilinių tai suorganizuoti galingesnę 
nariai judėjimai prięš senuo-;fabrikantų sąjungą ir ištrauk

usius ‘buržujinius vadus auga vi- ti iš darbininką n^ilžiniškas su
lose unijose, esančiose Amęri-! mas pinigų, (kaipo duokles ir 
kos Darbo Federacijoj. ,Tas specialius mokesčius; o per tą 
judėjimas paliečia lygiai, arba; vadinamą ‘visuotiną streiką’ 
dar griežčiau, ir “socialistų”: bosai patys tyčia uždarys sa- 

įbosaujamas unijas. Nes visi vo siuvyklų duris,” kad pagel- 
Jtokie vadai 'eina koją: kojon su'bet vadams šitaip apmauti dar- 

. įįšnauddto|ais-0riėš darbininkus. • bininkus.
J Eilinių narių pasirįžimas što-1 . ja.us>
•ti kovon sykiu prieš £<TT ,v, , , v. , , . .
Samdytojus ir prieš pardavi-' “Vyriškų drabužių darbiniu-. . —i------- 4. ------------------------- 1 page-

dai-biiiinkų rint iš geros bosų va
lios. Tos unijinės sąlygos,

kuriomis mes kadaise džiau
gėmės, buvo laimėtos per 
skaudžius streikus ir kovas. 

11913 metais mes, kriaučiai, 
išvijome Ricketą ir Lodgerį iš 
savo eilių ir prispyrėme fab
rikantus suteikt mums geres
nes sąlygas. 1920 metais mes 

: sėkmingai atmušėme 
į mus iš bosų pusės.
i lygas mes išlaikėme 
• mes tęsėme kovos 
i prieš bosus. Tai ir dabar mes 
turime grįžti prie kovos žing
snių prieš bosus.

“Mes reikalaujame tikro 
I streiko, o ne šulerystės. Mes 
i reikalaujame, kad ateinančia- 

į me streike būtų bosams stato- 
Amai- mi šitokie reikalavimai:

Įvesti 40 valandų darbo sa
vaitę ir darbą nuo sakaitės, 
vietoj nuo štukių. Turi būt 
užtikrinta visiems darbinius 
ninkams tam tikra algą, že
miau kurios bosai negalėtų, 
mokėt jokiam darbininkui. Be-L. r v. . KT . p 
darbių apdraudos fondas turi, LietllVOS rHSlStai NOH Gauti 
būt padidintas iki 5 nuoš. ir 
jį turi kontroliuoti patys eili
niai darbininkai, o ne unijos 
vadai. Visas darbas, kuris 
tik sukerpamas New Yorke, 
turi būt ir pasiuvamas uniji
nėse šio miesto dirbtuvėse. Tu
ri būt išrinkta tikrai atstovau
janti darbininkus dirbtuvių 
(šapų) komitetai, ir jie turi 
būt pripažinti. Lygiai turi 
būt mokama už lygų darbą į 
moterims, negrams ir jaunuo-j 
liams darbininkams, kaip iri 
suaugusiems baltiesiems vy- išraiška netikusios kapita

lams. Turi būt panaikinta!?’ ■’ _ ■ 1 ’
Į vadinamoji ‘bešališkų’ suside- 
rėjimų mašinerija, nes tai yra 
tik tiltelis tarp bosų ir unijos 
činovnikų, kurie yra kalti už 

■ baisų pabloginimą darbinin
kams sąlygų.

“Mes reikalaujame, norint 
laimėti pergalę ateinančioje 
kovoje, kad kiekviena šapa iš
rinktų savo dirbtuvės Streiko .... . .
Komitetą, kuris vadovautų l^pHSilaiko per vasarą, .kada 
streiku apie tą dirbtuvę, ir kad sumažėja įplaukos, Šiemet 
negrįžtų darban, kol bus iš- išsibaigė net gegužės mėne

syje. Tas rimtai grąsina 
dienraščio egzistencijai.

“Laisvės” bendrovės di
rektoriai rūpestingai rišo 
dienraščio finansinės pro
blemas? ir priėjo prie išva
dos, kad reikia1 prašyti 
dienraščiui paramos iš dar
bininkiškos visuomenes, o’ 
daugiausia iš pačios “Lais
vės” įstaigoje dirbančių 
darbininkų. Pasiūlė “L.” 
darbininkams nusimažinti į 
algas, kurios ir taip jau bu-'rėčiojasi,'- kad atmokėtuhie 
vo S'krumnos. Darbininkai 
vienbalsiai priėmė.

24 d. birželio š. m. “L.” 
įstaigos darbininkai laikė 
savo susirinkimą ir nusita
rė nusimažinti algas nuo 9 
iki 12 nuošimčių. Tuo bų- 
du jie aukoja savo įstaigai 
$2,132.00 į metus.

Vien tik “Laisvės” darbi
ninkų aukos dar neužtikri
na dienraščio egzistencijos.

darbininkai savo 
lupikus pareiškime sako:

įkiškus unijų vadus pasirodė ir
Jyyriškų drabužių “° '

| {masiniame mitinge, pereitą pir
madienį New Yorke, Irving

į {Plaze ^svetainėje. Astuoni šim-
Jtai siuvėjų, daugiausia prik- 

. klausančių Amalgameitų Unijai,
• padarė eilę savo nutarimų ir 

į {užėmė kovingą poziciją prieš 
į {fabrikantų ir “socialistinių”

jvadų vieną frontą. Ir tas siu-.
Jvėjų nusistatymas su reikalavi-

f Jmais ir pasirenkamais
' Jbūd

{dari_.r s.
.įtingę priimta. rezoliucija savoj

. J planais jir'savo ‘dvasia tinka i
{taip pat' lęiių pramonių darbi- į
•ninkama, j ypdtjrigai šiame kri-

kovos■ 
inka ne vien siuvyklų ; 
kams. Minėtame . mi- ■

>zio laikotM’pyjd . . < ,
Tie eiibldsli’iuiiijistai primena 

_jog pamatinė politika 
Jgameitų Unijos jvad.ų, Hillma- 

ir kitų r'a sandaį-binihkavi- 
! mas su fal i ikaųįais,} a^ba dar
bininkų kluės Hvienybė”, tai
kus sugyvenimai ir bendradar- 

■ biavimas sų, kapitalištaisį.pa^- 
jgiausia žiįfrėdanp . fabr£k,aįtQ 
|bei kontraktpri 
Idai leidnį jbpįąų

fąbrxk.aiitQ 
)io, tie va- 

į Vesti, darbą 
tnuo štukių, begalinio skubinimo 
jąisteihą/'vykdyti vieną po ki- 
Jtam uždarbių* kapojimus, i Kai- 
Jpo tokios politikos vaisius, tūks- 
jtančiai v;
J vėjų atsi

• {tūkstančiai tegauna dirbti tik 
IpalyginanlaL mąžą dalį laiko; 
to tuo pečiu tarpti, su unijos va- 

' tdų palaiminimu, liko įvesta 
!siuvyklose tikra smaugimo sis

tema, prakaitavimo katorga.
» Kas liečia “socialistinės” 
lAmaigameitų Unijos valdybos, 
Jtai iš jos negauna užtarimo ne į 
Jtiktai pavieniai unijistai, ne 
’tiktai jų grupės atskirose dirb- 
Ituvėse. Amalgameitų valdi- 
Jninkai paveda bosų ir likimo 
{malonei ištisus jų tūkstančius. 
>Imkime, kad ir šių dienų pa- 
j vyzdį, Hilton Clothing Kom
paniją, Silverman and Turner, 
J Jaffe* ir kitos firmos paskelbė 
Jlokautą daugiau kaip tūkstan- 
fčiui (darbininkų. Fabrikantai 
itiemsidarbininkams visiškai už
darė siuvyklų >duris, kol jie vi
siškai ’nepasiduos bosų sauva- 

j iliai. Potoffskiai
Jir kitiuflbtalgątrieitij Unijos ly- 
ideriąj 
Jkad s
Jpikiet. j
fdotojb . į'tid ųy&ėriąi į ir patį

siu- 
kiti

^pasiduos bosų sauva- 
Potoffskiai 
Unijos ly- 

M^^jįajudina, 
LlSu pasiniais 

jŠnau-

škalidūja, kąd: 1
įąųt, os Pfeys,: riebiau 
ira&t iš d^ifeitifnkųJne- 

j|e turi 'įKūį’ę unijinį 
rojų šelpimo” fondą, į 

Jkurj;wą didelius 'mokesčiusi 
įs di^teičJtjjjfl “ b^t (A taip: išver- 

< itžiaml^ pinigų keiife kąrtiis dau- 
^įfiau'tejika patierhš Amalga- 

Jneitų vadams ir gizeliams,
tnegu paprastiems bedarbiams 
Junijistaims. j'

* 1 PasKiitihiuoju laiku gi Amai
Junijisl

Jgameitų įvadai pradėjo šnekė
ki apie savo žadamą “visuoti
ną stręrką.” Bet matant, kaip 

• {jie t<streiką “organizuoja.” 
įteikia • spręsti, kad t^i bus tik 
jlar vieną prigavys|ė, jaugiau 
niekas. ’ “Jie faktinai nieko 
ea^eikalauja- iš bosų/’ sako ei- 
Juliai nariai, savo pareiškime. 

K Amalgameitų vadai “nori tik-

užpuoli-
Savo są- 
tol, kol 
politiką

gauta geresnės sąlygos. Mes 
reikalaujame plataus, genera- 
lio Eilinių Narių. Streiko Ko
miteto, susidedančio iš siuvė
jų ir kirpėjų, ir kad tas ko
mitetas vadovautų streikui vi
sam abelnai. Mes reikalauja
me, kad šis Eilinių Narių Ko
mitetas pats vestų derybas su 
bosais. Mes nepasitikime jo
kiems pavieniams unijos val
dininkams nei jokiai grupei, 
kad mums išdirbtų sutartis be 
mūsų. Mes reikalaujame, kad 
būtų įsteigtas Bendras Komi
tetas, susidedantis iš eilinių 
kirpėjų ir kriaučių, kuris žiū
rėtų, kad darbai nebotų iš
vežami. kitur'iš šio miesto.. .

“Mes nutariame, kad ki
tą savaitę būtų sušauktas di
delis masinis mitingas dirban
čiųjų ir bedarbių kriaučių, <r 
kad jame būtų mobilizuoja
mas! į tikrą kovą už sąlygų 
pagerinimą... ir mes išrenka
ma kriaučių ir kirpėjų komi
tetą, susidedantį iš 25 eilinių 
narių, kad suorganizuotų tą 
masinį mitingą ir vestų kovą 
už bedarbių siuvėjų reikalus.”

kai del to neriasi iš kaįįjioį šia paliečiu 
Jie stebisi, kaip jų .kuopos 
taip “nerimtai” elgiasi; 
kuomet dabar Susivieniji
me nėra bolševikų. ,yįtaitis 
“Tėvynės” No. 26 paukia:

Paimkime kai kįįrių i SLA^ 
kuopų protestus į Pildomajam 
Tarybai už leidimą, SLĄ. Pre
zidentui ir Iždininkui samdy
tis pagelblninkus. Tuose savo 
protestuose gerb. kuopos Jenk- 
tiniuoja vienos su kitorti skelb
damos kiek'Susivienijimas na
rių neteko, kad tuo budu įro
džius 
rybai 
tokie 
lingi.
Girdi, kuopos, protestuo

damos prieš algų pakėlimą 
prezidentui ir iždininkui, 
“diskredituoja organizaci
ją.” Na, ir toliaus Vitaitis 
savo sėbrus sekamai gina:

yrą labai menkas argumen
tas, kad sumažėjus organiza-j 
cijoj narių skaitliui, turi su
mažėti Prezidentui ir Iždinin
kui darbas. Tikrenybėje tik 
Sekretoriaus raštinė jaučia 
narių sumažėjimą ar padidėji
mą, o Prezidentui ir Iždinin- 

. kui vis viena pasilieka tas 
pats darbas, ar pora tūkstan
čių narių daugiau ar mažiau.

Tokiais argumentais fa
šistas Vitaitis tikisi apmul
kinti SLA. kuopas ir na
rius, kad daugiau nebesiųsk 
tų Pildomajai Tarybai, pro j

ant kiek Pildomąja! Ta- 
darbas sumažėjo ir kad 
pagelbininkai nereika-

Įš visko matyt, kad (L. 
Pruseika neketina taisyti 
savo klaidas bei grįžti at
gal į revoliucinio judėjimo 
eiles. ■: Juo toliau, tuo aiš* 
kiįu darosi, kad ji$ nesu
tinka i su Komunistų. Pai’tL. 
jos iifc . Komunistų Inter-' 
njaciopąio pamatine, ' liniją 
šiąm'e trečiame pokąrįnid/ 
mę ląijkotarpyje.

partijos nariai. Deleitūli 
to nesusipratimas draugų! 
tarpe. To nori Pruseika. 
Tai vanduo ant oportunjstų; 
ir renegatų malūno, i.-!’ iižihogaus balso raumenys,

Darjbihinkas iš Rochester • arba garšinės “stygos!” bū
rio rjšo,: kad ten f draugai I vo laikdma labai. sinkiai

Vakar : 
Žmogų, į

‘ I 1 f a v r f i ; i, . ; jT
J KĮtaib negalima išjaijkiritį j( ‘kaisjv^ , _ _
bei ; shprast jo dabartinio Jsina ir mMigu vadina. Vd-lkos vietos 
nusfetąjtkmo. Pavyzdžiui ;.jis ‘feinask <mėta demoralizaci- • ligonis , y 
dar: įžodžiu nephsmęrkę tarpai darbininkų. Vietoj I 

~ ąžijkovos j pHeš oportunistuįsį 
ifei(badedbfei|i| jiems tęsti koyą 

prieš • revoliucinį dwfejinw* ?
Dar ‘ dauginu’:’ Clėvelande 

Pruseikai sušaukiama revo- 
Ifuciniu, darbininkų^ susirin
kimas., į- Jiofcs fikslas ?to .su-' 
sirinkhno*?- ;KaWu įjis • reika- kifi*i4ą dalims/Įsidėti turnon 
lįngas Pruseikai? Juk, jis ir laikyti prie koserės;. 
nebuvoĮ sušauktas be jo1 ži- ąis išradimas pasirodė ląbai 
uios. ; i , f.? J L sėkmingas gydymui tos 114 

1 VienhS' ‘ dąlykas aiškus; igOš. * f
tas susirinkimas nebuvo Amerikonas gydytojas Joi 

____ d„... _________ šaukiamas tam, kad davus seph W. Miller turėjo 74 li- 
Po “Vilnies”’ suvažiavimo Pruseikai: progą kalbėti ir: gonis su džiova koserėjejir 

kai kurie draugai sakė, kad agituoti už Koni. Partiją ir su pagelba tokios ultra-vio* 
Pruseika norįs grįžti į Ko- j°s vedamą liniją lietuvių lėtinės lemputės jis visiš- 

darbininkų judėjime. Ji§ tą i<aį išgydė 59 savo pacien- 
progą Įturi, mūsų- spaudoje^ tus; visiems kitiems tas gyr 
bet nesinaudoja. Todėl šaldymas taipgi pagelbėjo, tiki 
tie jo susirinkimai Poloni-:tai apart dviejų.
jose tetpri vieną reikšmę ir I - > *. > . I
prasmę: ' ■ Pruseika mObili*- 
zuoja spėkas’prieš Komu
nistų Parają,! kursto revo
liucinius ’darbininkus prieš 
teisingą! polšę'vistinę liniją 
ir vadoyybę? ĮietųVi^. dįaifei- 
ninku judėjime/ ; ’1 •' 

Šitie nauji Pruseikos ma
nevrai f urėtų’ būti? aiškiai 
suprantami kiekvienam Ko- 
.munistų. Partijos simpati-.
kui. i į U, ;

Lemputės
Džiova koserės, kur yra

Darjbihinkas iš Rochester’ arba garšinės “stygos}

nesupranta, kame dalykas. I pagydoma, Vaistai ; beveik 
" ’ Hąrhetė iš partijos-nięko negelbėdavo. Bandyl 

šiandie^?jį;
rtijos» iinistu : RgĮ 

f I

dar; fe 
renii|
do.į; Jiš dar neišėjo
jį; Į’ęldžĮūmą laikrįštį^yjrū*; 
tingai, kuomet dar kartą 
patvirtinama, kąd Pruseiką. 

įeit? auonai reik pri J j fiutąišymo

a ima 40 centu Reiškimo. Tas pats Kuodis

“Laisves” Darbininkai Aukoja $2,132 
Išlaikymui Dienraščio

Baisioji bedarbė, kuri yra

listinės tvarkos, smaugia ir 
dienraštį “Laisvę”. Įplau
kos už ^prenumeratas ir 
spaudos darbus labai suma
žėjo. Aukomis parama taip 
pat skrumriesnė šiemet, ne
gu kitais metais. Todėl re
zervinis iždas, kuris žiemą 
susideda ir iš ko laikraštis

Į tai turi atsižvelgti visos 
tūkstantineš “Laisvės” 
skaitytojų minios. Kas tik 
dar dirba, turėtų primesti 
dolerį kitą aukų, o kurių 
prenumeratos pasibaigė ir 
jau aplaikė * prašymą atsi
naujinti, gražiai padarys 
tuojau 
money 
ratą.

UjĮp Koipū-; ta gydyti saulės šjjinduliais, 
laikI’a^iaLi bet nelengva yra tuos spin- 

ir “Vilnis”’) gar-1 dalius užtaikyti ant nesveir

papr

“Buletine” dar kartą pareiš
kia, kad Pru^ejĮws//nų(feio- 
neš buvo atsikjaušta”, H$ad 
tame pareiškiftie ‘tūlos per
mainos buvo padarytos “rei
kalaujant d.rg,‘ Pruseikai.”

munis tų Partiją. Bet Pru? 
sėikos darbai rodo priešin
gai. ; ’

Neliesime tuos, jo išėji
mus prieš K,<^mųnistų Par
tiją, kuriuos jis padarė’prieš 
išmetimą iš- į'(partijos.' i Pa
imkim jo darbus' tiktai po 
išmetimo. ' Į J .
[ Visų pirmd,;.^į^iij isilies- 
tas iš partijbfei Vh»as nori 
grįžti atgal į partiją, tai jis 
turi, atitaisyti: savo, klaidas,; 
griežtai ir be jokių .svyravi
mų pasmerkti. .savo. . kovą 
prieš partijd,^įatsižadet sa
vo linijos?j^bįjyra priešin
ga partijos? -linijai. Bet 
Pruseika to "nepadarė.

Antra, pačiame - “Vilnies” 
suvažiavime, kur. jam buvo 
geriausia proga įrodyti, kad 
jis nori vėl būti komunistų 
eilėse, Pruseika tęsė savo 
nusistatymą, pasakydamas 
prakalbą, atkreiptą prieš 
Komunistų Partiją. Frazė 
“tegul gyvuoja Komunistų 
Partija” gali apgauti tiktai 
tuos, kurie nieko nežino apie 
revoliucinį judėjimą, kuo
met visa prakalba buvo an- 
ti-partijinė, atmetanti par
tijos liniją.

Einame toliau. Po “Vil
nies” suvažiavimo jis skver
biasi į organizacijas ir dar
bininkų parengimus su pra
kalbomis ir tenai revoliuci
nėmis frazėmis toliau ap
gaudinėja daijbįniųkus. Jis, 
matote, parodys, kad jis te
bėra “kovotojas”, nors ir iš
mestas iš Komunistu Parti
jos. Jis tą dabė dviem tik
slais: viena; :kad pasigauti

pasiųsdami čekį- ar 
order už prenume- 
Visi visais galimais 

budais privalome darbuotis 
išlaikymui “Laisvės” dien
raščio. ' '■

Nebūtų ko dejuoti; -jeį.
tik ta viena bėda,v.t^b^t^^mąsėse<įtak9s ir simpatijos, 
Sumažėjus įeigom pasitai
ko taip, kad turim atmokė
ti $1,500.00 ;paskoloj, j. į/Jį'as 
žilina paausius direkto
riams, iš kurį .gauįi[ nąųjcįs 
paskolos, kad seną atiduoti.
Negana to, Butkauš-Štrąz- 
do suklaidinti žmonės ske-

jiems šėtfųs.; juk ir čia pyk
tis neverta. Tai ve kas ver
čia mus visus stoti į pagėl- 
bą savo dienraščiui: , .

Daug pagelbėsipie skait
lingai dalyvaudami. “L.T 
naudai rengiamuose pikni
kuose, bet to neužteks. Tu
rime iš šian ir ten sukrapš
tyti kiek skatiko ir paauko
ti .tam svarbiam reikalui.

P. Bliknys.

mokinamas, ;kaip taftų tik' 
rais veidbodklials hutaikyt 
fjąulės spindulius į reikiamu 
vietą.

Paskutiniais laikais Dr. 
Wessely, Vienoj , \Ąustri* 
jpj),. įfjado, ultpavibletinių 
spindulių J ęl^Įvkps lemputę, 
kiirin ■Uiirnnn

ir

tas susirinkimas nebuvo, Amerikonas gydytojas Jo!

j $7,000 už Svarą Indiiim
’ ■ ? L , Metalo . -J Jį

• CLEVELAND, Obįot — 
įGrasselli Chemikalų .Kom
paniją ; pagaminu i pirmąjį 
pašąuįyj $vą?ąi |ąbąi‘ 'feranį 
gaus metalo, vadinamo in
dium. Jo. svaras kainuojaį 
$7,000. Jis yra baltai bliz* 
gautis, minkštas. fe truputį 
sunkesnis už cinką. ’

Sėkmingai Ištraukė įele-' 
žies Virbalą iš Smegenų :
North Dakota valstijoj 

i vienas gydytojas /ištraukė 
iš tūlo vidutinės mokyklos 

14 d. atsibuvo A.L.D. mokinio smegenti ♦geležį to- 
ir T, D R.A. 125 kuo- , . , • i . c °, *> . 1

HARRISON—KEARNY, N. J.

Birž :
L.D. 136 ir L.D.S.A. 125 kuo
pų išvažiavimas, Nutley, N. J.
Pasitaikius gražiam orui, žmo
nių atsilankė skaitlingai į mi-

Mylintieji šokius, mingai mokinasi.
Jis buvo- dviem

kio storio, kaip rankos įpir
štas; berniukas sugijo it po 

! tai operacijai toliau sek-
nėtą vietą.
šoko kiek norėjo. Kiti pasi- II

šnekėjo su savo pažįstamais Upekėm” užsitaisęs šulinio 
ir draugais. Nekurie susirin- pUmp0S vamzdį. T’ 
kę mažom grupelėm diskusa-A J # • L i -VO dabartinį ekonominį krizį duodamos fajerkrekes 1ŠS0- 
ir kitus politinius klausimus, ve buvusį viduj geležinį vir- 
Buvo pasakyta prakalba an- balą; o virbalas ir pervėrė 
glų kalboje. Kalboje buvo,kiaurai galvą, taip kad vie* 
priminta apie visą darbininkų 1 nas virbalo galas kyšojo 
judėjimą : demonstracijas, prįekyje virš dešinės akies> 
nrvhilrnn nMAnriin 1 Ir'O limtVIIlC A. V v » • r

o kitas buvo išlindęs pro 
pakaušį. . . . r

Eksplo-

nas virbalo galas kyšojo

streikus, areštus, įkalinimus, 
lynčiavimus ir kitokius perse
kiojimus.,

A t s irado prieštaraujančių, 
bet tas paprastas, dalykas. Ręr. 
tai kur be to apsieinama.

Nemažai buvo parduota 
“Daily: Workerio” ir knygų-! ' 
čių. r.
“Daily Workeriui.” Po,$l 
aukojo: F. Jasmantaš' ir’ J. 
Kaškiaučius. Kiti :____ _
niais.
kotojam širdingą ačiū.

S iety no fhof^ <, p 3 r i NbWąrx- 
pasėjus ,suirutę ir kįvirčius i^’0’. sudaift|v(i! l<e|ątą dainę- 
načiu komiiništu eilėse Pru-illų’ kuo pubhka «ereJ°SL Nors pačių Komunistų euėse. i iu ] mokytoią; beatsilankė^ bpt Sie- 
Šėika negali nežinoti, .l^g tynas savo užduotį atliko, ką 

ym tęsimas kpyo^priuš! buvo žadėjęs. Varde abiejų 
Komunistų Partiją, bet jis,1 minėtų kuopų, tariame, Siety- 
t'o ifepėiso. |nui ačiū už di^ugišką atjau-

Kaip Pruseikai .sekasi su Liko keletas dolerių už«- 
šjaisj- manevrais? T;as§ tįeša, ^ar.b!0: 1k.?.r!s buf v.I!a^.uko^L 

' - . ’..................... ■ ’ nnrhininkislcicms tikslams, kur

idant jas išvedus prieš Ko- 
muii istų- Parti j ą; -antra*' kad

kad .tię jp žygiai vecĮa jį to-
liau nuo Komunistų Parti
jos, bet juk jis tatai tiksliai 
ir daro, šiais manevrais 
jam pavyko suvedžioti tulus 
darbininkus ir net mūsų 
partijos narius.

NEWARK, N. J,
Taipgi buvo rinkta aukos Sietyno Choro Išvažiavimu , . . , p0 $1 . JT

_ - j Po.- visų' dai'bų, kuriuos choj-
smulkes- ras atliko per šį mėnesį, dabai* 

Viso surinkta $6.* Au* turęs jau savo išvažiavimą, ku
ris įvyks sekmadienį, 28 d. 
birželio^ Pinske, Grove farmoj, 
iiyįngston,| N. >» j; Todėl vis 
ir visos kviečiami dalyvauti 
šiame sįetypiečių, išyažiavimė> 
nes tai bus vienai smagiausių 
ir . linksmiausių išvažiavimų, 
kokių dar iki šiol niekas ne-i 
JgalejSo surengti, šis išvažiaJ 
vinilas bus įdomus ir smagus 
todėl, kad jame ims dalyvuma 
patą .Choras su naujomis dai| 
nomis. Taipgi d. D. M*. Šo| 
lomslfas pasakys prakalbėk^ 
dailės klausimu. Apart daif 
nų, prakalbu ir šokių, bus i; 
taip įvairumų, kurių apra 
šymui trūksta vietos. Mes t 
kime turėti publikos iš viso 
New Jjersey apielinkės, nė- 
pats choras dalyvauja visur i < 
patarmwįia su , dainomis, t4 
mes maiidme, kad jis yra uj 
sitarnavęs plačios darbinlnk 
paramos ir užuojautos?į ‘

Komitetas.

darbininkiškiems tikslams, k u V 
bus labiausia reikalinga.

Korespondentas.

Nušovė 12 Metų Vaiką

MONTCLAIR, N. J. —
Pavyzd- i Birželio • 23 d. vaikų būriui 

žiui, kelios dienos tam atgal i bežaidžiant tąpo mirtinai 
i “Laisvė” ir “Vilnis”, garsi-[pašautas 12. metų amžiau^ 
no. Pruseikos prakalbas ir Winslow Elliott. Mat, ^al
kviete darbininktfc eiti jų kai perstatė judžiūs apie 
klausytis? Jį kvietė p.fakaI-LgbHg'štet*tUš,‘ ‘kuriuos 'jie 
bas sakyti bei tam pritarė matė dieną anksčiau.



I

Jie Sveikins “Laisvę” Jos 20 Metų Jubilėj ūmi. Jie Džiaugsis Atliktais Darbais Sav o Klases Reikalams su Pagelh “Laisves ’

Čia paveikslas tų devynių negrų jaunuolių iš Scottsboro, Alabama iš kurių 8 
jau nuteisti sudeginimui elektros kedėje, o vienas dar laukia paskelbimo mirties 
dekreto. Šiame piknike bus suloštas veikalas iš bylos tų jaunuolių. Čia matysite 
kaip neteisingai jie yra pasmergti mirti.

BENRDAI DAINUOS NORWOODO1 BOSTONO CHORAI
JIEMS VADOVAUS EDWARD J. SUGAR

Šiame piknike matysitės su draugais ir pažįstamais iš arti ir toli. Dėka dviejų dienų 
šventei bus puiki proga iš toliau atvykasiems pamatyti New Yorką, didžiausią ir gar
siausią pasaulyje komercijos centrą.

Jau Sukako 20 Metą, kaip “Laisvė” Leidžiama

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

BENDRAI DAINUOS

VIETINIAI

AIDO IR LYROS CHORAI
VADOVAUJANT E. RETIKEVIČIUTEI

SIETYNO CHORAS
Iš NEWARK, N. J.

Dainuos šiame Piknike

VADOVAUJANT L. ŠALINAITEI

Worcester, Mass., su Norwood, Mass.,

LOS VOLLEY BALL GEMį

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

“Nuo Gastonijos iki Volgos”
Taip užvardintas judžių paveikslas bus rodomas šia

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

Bus Perstatyta Veikalas
SCOTTSBORO CASE ' • /

Naujus šokių Kavalkus Grieš Dvi Orkcstros

Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą
— i r —

Wm. Norris (Norušo) 8-nią Kavalką Orkestrą
Massachusetts Valstija su Connecticut 

Trauks Virvę

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

yra žymiai padidintas.
ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

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

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

VAIZDAS IS PAVEIKSLO “NUO VOLGOS IKI GASTONIJOS*
Kuris Bus Rodomas “Laisvės” Pikinike Kie kvienam Darbininkui Svarbu Bus Jį Matyti

:—..... . ...... — ---------------- ■  —=*==™

K
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S. P. NORWOOD, MASS.

GREAT NECK, N. Y.

Į

< >

< •>

o

Pakeleiviams pagaminame valgį ant pareikalavimo.
<1 *>

o

MRS. F. GOODMAN-MARIJONA KRAULA1TIS<♦>

gino ir kietai suspaudė, suvilgė juodylu 154 Dewey Ave., Great Kills, Staten Island, New York

NAUJAS IŠRADIMASc.

Užrakinkite Atidarytus Langus!

Et

LIETUVIS GRABORIUS su

navimo

(Bus daugiau)

GIRARDVILLE, PA.

Bell Phone, Poplar 7545

ir

WILKES-BARRE, PA.

Visi nariai ir simpatikai ra
ginami dalyvauti šioje konfe-

Window Lock 
kad niekas per jj

Sumi-

Draugiškas Negrų ir Baltųjų 
Darbininkų Vakarėlis

Birželio 27-tą dieną, šešta
dienį, 8-tą vai. vakare, yra 
rengiama draugiškas 'vakarėlis

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

Norintieji 
riausio

KELRODIS: Važiuokite iki Norwood Center, paimkite Provi
dence kelią (No. 1), truputi pavažiavę paimkite po dešinei Wil
son Street ir važiuokite iki pikniko vietos.

Pastaba: Jeigu tą dieną lytų, tai piknikas atsibus sekamą sek
madienį, t. y. Liepos 5 diena, 1931

GRABORIUS-UNDERTAKER
ISbaliKinuojn ir laidoj* numirusiu, ant 
vicokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pan mane. Pa» mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
Reriauaio.e vietono ir už kainą. „.

nauda.
—Prisieis, drauge Viktorai, visu smar

kumu padirbėti,—tęsė Paščukas,—ir šokti jo darbo.

Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARČIENĖ, 

Savininke .
Kampas L ir Sixth Streets

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas South Boston 4645-R

Atsilankydami į šį pikni- 
praleisite laiką labai ge- 
ir paremsite darbininkų

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.
Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”

jų parengimuose ir gražiai pakalbėti...
Viktoras tylėjo, stipriai rūkė ir mastė 
—Nu, d. Paščuk, greičiau prie darbo,- 

ragino jį Pacenko.

reikalų aptarti. Kurie užsi-!
gausit naują knygą “Alie-1 

Sekr. M. K. I
(149-150)

z e m ą
nuliūdimo va- 
landoje šauki- 
tos pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

sodžiuose. Ir kaipo pavyzdys buvo prives- baltųjų darbininkų,
ta įvykiai Kazanokoje, kur tapo daug dar- Vakarėlis jvyks Wm. Snuth 
bininkų sušaudyta ir pastatytos keturios namuose’ 25 Mitchell, Avė., 
kartuvės, ant kurių karia mūsų draugus.

Dabar tikrai susirinki
me 

žada dalyvauti 
pirmininkas R.

Sekr. J. K.

Įsigiję mano išradimo window

Mano nauju iiradimu užrakintą atdarą langą 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

pagyrimu, pasisekė 
i 

Mano išradimas j

D. Furmanov GAISRAS Vertė D. M. Šolomskas

; .(Tąsa)
—Na, baik, tik jau greičiau užbaik..., 

o mums būtų jau ir laikas eiti,—ir pažiū
rėjo į laikrodėlį...

Už kokių dviejų minučių Paščukas bai
gė savo darbą.

—Oh, nęrs parūkyti ar ką, draugai, — 
prabilo baigęs rašyti. Susirado tabako ir 
pradėjo laikraštinėje popieroje sukti storą 
Cigaretą.

t—štai, drauge Paščuk,—kreipėsi į jį Pa
cenko,—aš sakau, kad su jaunimu reikėtų 
kas nors daryti, todėl kad...

-r-O, kas tau sako, "kad nieko nereikia 
daryti?—perkirto jį Paščukas.

Jis kaip kada karštai kalbėdavo, ir tai 
buvo tada, kada jo galva dar būdavo ku
pina minčių...

—Bet ar jūs, drauge, suprantate, ką aš
kalbu? . ;

—Na, taip, kas del jaunimo...
Ir Pacenko papasakojo trumpai kame 

dalykas. Paščuk karštai ,parėmė jo pusę. 
Klimovas iš karto svyravo, bet paskui ir 
jis sutiko, kad reikia darbuotis ir tarpe 
jaunimo, pareikšdamas:—O visgi nuo to 
nieko blogo nebus galima pradėti.

Tik vienas Bondarčuk griežtai stovėjo 
ant savo ir atmesdinėjo bent kokį darbą 
tarpe jaunimo, kartodamas:

—Spėkų ir taip nėra, o jūs ir tas pra
gaišinsite, norite paskutines spėkas sunai
kinti.

—Geriausiai, jeigu jūs, d. Klimove, pat
sai imsiesi šio darbo,— tarė Pacenko.

* —O kaipgi bus su?—ir galva parodė į 
virtuvę, kur buvo spausdinamieji prietai
sai.

—Tai d. Paščukas darbuosis... Ir d. Li-

narchistinio generolo Pokrovskio ir vyk
do gyveniman jo reikalavimus, pačius pur- 
viniausius ir juodžiausius darbus... Ra
šė apie tai, kad atstovai nuo kazokų stani- 
cų visaip apgaudinėjami ir kad sąmonin
gesni iš jų jau suprato tai ir apleidžia tą 
Radą; kad Raudonoji armija jau visai ar
ti Krasnodaro ir jai reikia pagelbėti pa- 
liuosuoti Kubanių iš po cariško generolo 
jungo, bet tas galima padaryti tik kovo
jant prieš Radą.

Antrame atsišaukime gražiai ir aiškiai 
nupiešta paveikslai kankinimų ir žudynių, 
kuriuos atlieka oficieriai miesteliuose ir

Bus gerų užkandžių i valgių, 
šaltakošes, lengvų gėrimų ir 
t. t. Viši bus patenkinti.

Viąus kviečiame kuo skait
lingiausia atsilankyti. Šitas 
piknikas yra rengiamas darbi
ninkų reikalams. Tad kiek
vieno darbininko ir darbinin
kės yra pareiga jame dalyvau
ti, 
ką, 
r ai
judėjimą.

' • • PLYMOUTH, PA. •
Liet. Kapinių Korporacijos susirin

kimas bus sekmadienį, 28 birželio,' 
po No. 40 berry St., 2-rą vai. -po 
pietų. Visi nariai būtinai ateikit, 
yra

Visi nariai būtinai ateikit, 
svarbių reikalų aptarti.

Komitetas.
(149-150)

ROCHESTER, N. Y.
A.L.D.L.D. 50-ta kuopa rengia 

draugišką darbininkų sueigą šešta-1 
dienį, 27 birželio, pas d. Pultin, 1861 
Townsend St. Pradžia 8-tą vai. va-'1 
kare. Tas vakarėlis rengiamas nau-j 
dai Daily Worker. Kviečiame visus 
atsilankyti. Rengėjai. • I

(149-150)i

BRIDGEPORT, CONN.
A.L.D.L.D. 63-čios kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 28 birželio,! 
po No.• 407 Lafayette St., 10-tą vai.! 
ryte. Visi nariai būtinai ateikit, yra1 
svarbių 
mokėję, 
jus!”

LINKSMAS PIKNIKAS!
RENGIA A.L.D.L.D. 193 KUOPA BRIGHTON, MASS.'

BUVUSIO ALEKO UK.ĖJE
WILSON STREET,

GERBIAMIEJI! Katrie pritariate darbininkiškam 
veikimui arba norite linksmai laiką praleisti, visus kvie
čiame atsilankyti, nes turėsite progos linksmai pasišok
ti prie geros muzikos; tyrame ežero vandenyje pasi
maudyti ir be to bus dar ir daug įvairių kitokių links
mų žaidimų, taip kad laiką praleisite kuo puikiausia.

Visus kviečia Rengimo Komisija.

Manhassett, N. Y.
TZ , ' . j i , •. i- • Parengime bus programa, Kubamaųs darbo kazokai! Darbininkai kaip tai dainų> muzikos ir šo- 

ir valstiečiai! Supraskite tuos kruvinus. kiai. Iš Great Necko grupe 
darbus, tas baisenybes, kurias papildo ca-! darbininkų, vyrų ir moterų 

ruošias dalyvauti parengime.
Vakarėlį rengia Lyga Ko

vai už Negrų Teises. Ji su
organizuota tik kelios savaitės 
atgal, kuomet buvo sušaukta 
entuziastiškas susirinkimas ne
grų, lietuvių, rusų, slavų ir ki
tų tautų darbininkų. Taip ir 

, šiame parengime reikia daly- 
duris atidarė, patsai pirmiau išėjo, aplin-’į vauti visiems darbininkams, 
kui apsidairė, ir kada persitikrino, kad i kad davus daugiau energijos 
nieko nėra, tai karštai paspaudęs jiems! negrams darbininkams veikti 
rankas praleido juos pro save. į už savo laisvę, o tai bus vei-

Dar pusėtiną laiką Viktoras su Paščuku j kimas už visil darbininkų lais- 
rašė ir perrašinėjo atsišaukimus, ir kada vę‘ j K
baigė, tai darbavosi virtuvėje prie mažai_____________ ’
apšviečiančios lemputės, vos įžiūrėjo ma- n • > par„n„:m9: 
žas švinines raides, statė iš jų žodžius! DarDlIllllKŲ r arcHgimai 
pirštais, atsargiai ir tinkamai suglausda- ' 

------- -— ----- vieną prie kitos, tartum gamino kokį i 
zą bus galima panaudoti, jijau dirbo, pra-; tai švininį korį... Kada jau buvo susta- 
deda pnprasti... O kaip jūs patys, ar su-jtytas tekstas, tai padėjo ant dėžės, suly-

riškas generolas su savo šaika,”— baigėsi 
antras atsišaukimas ir kvietė prie sukili
mo, kvietė susijungti su prisiartinusia 
Raudonąja armija ir teikti jai pagelbą.

Neilgai padiskusavus galutinai paruošti 
atsišaukimus pavedė draugams Paščukui 
ir Klimovui. Pacenko ir Taras greitai ap
leido, o Steponas išlydėjo juos; negarsiai

Pittsburgho ir Apielinkes Lie- 
tuv. Progresyvių Susirinkimas

Šeštadienį, birželio 27 d., Lietuvių' 
i Mokslo Draugystės Name, 142 Orr 
St., Pittsburghe, Pa., šaukiamas vi-! 
sos Pittsburgho apielinkes lietuvių 
progresyvių susirinkimas. Kviečiami 
“Laisvės,” “Vilnies” skaitytojai ir 
mūsų organizacijų nariai. Drg. J. 
Gasiūnas, kuris nesenai čia atvyko, 
taipgi dalyvaus šiame mitinge, kuria
me galėsime visi bendrai įvairiais 
mūsų judėjimo reikalais pasitarti. 
Visi dėkime pastangas šiame mitin-j 
ge dalyvauti. Prasidės 7:30 Vai. va-( 
kare. Komitetas.

(149-150);

FREEHOLD, N. J.
Lietuvių Ūkėsų Kliubas rengia1 

smagų pikniką sekmadienį, 28 birže-i 
lio, ant A. Jaskos farmos, English-' 
town Road. Vieta labai patogi, prie 
gero kelio. Prasidės 11:30 vai. ry-J 
te. Bus gera muzika šokiams, ska
nių valgių ir gėrimų. Kviečiame vie
tos ir apielinkes lietuvius atsilankyti 
ir pasilinksminti. Įžanga 25c.Rengėjai. | 

(149-150);
NEWARK, N? J.

A.L.D.L.D. 5-tos kuopos susirinki
mas bus penktadienį, 26 birželio, po 
No. 90 Ferry St., 8-tą vai. vakare.! 
Visi nariai būtinai ateikit, atsiimkit 
knygą “Aliejus!” ir užsimokčkit mo-, 
kesčius. Taipgi turime ir svarbių 
reikalų aptarti.

Organizatorius.
(149-150)

VASARINIS RESORTAS
LIETUVIŠKA VASARINĖ UŽEIGA

Penkias miliutas paėjus nuo Great Kill Beach, pasi- 
randav.o.ja rūmai ant dienos, savaitės ir ant ilgiau, jei 
to norite. Tinkama vieta praleidimui vakacijų.

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valgis.

CLEVELAND, OHIO
Raudonųjų rinkimų pikni

kas įvyks liepos 4 d., 11 vai! 
ryte, Minona Parke, State 
Road ir Ridgewood Drive.

Visi dalyvaukite. Važiuo
jant: Imkite W. 25th St. karą 
ir važiuokite iki galo linijos.

tinkate imti tą darbą :.................  . -- --I—
—As_, kasias, as sutinku, tik klausimas, sušlapintu voleliu ir pirmutinį lapą popie- 

j ros prispaudė... Paskui antrą, trečią ir 
tt... Paskiau atsargiai perskaitė, atžymė
jo ant popieros, kur yra klaidos, paskiau j Tuomet imkite Dinkey karą 
vėl ėmė tą “korį”, kaip kurias raides ap-jiki £al° linijos, 
mainė, vienas ištraukė, o kitas jų vieton' 
įdėjo, ir kada jau viso lapelio turinys buvo 
patikrintas,, tada pradėjo' spausdinti vieną 
po kitam popieros lakštą-gaminti atsišau
kimus.

Tuom kartu Steponas paruošė arbatos, 
prilaužė dideliais kavalkais duonos, sudė
jo ją ant lėkštės ir atėjo į valgyklą pavai- 36 West Huron ‘ st 
šinti draugus.

—Eikite, draugai, pasidrūtinti... Štai 
jūs jau net nosis sau nusidažėte.

—O jūs, drauge Steponai, mus pavaduo- renciJoje. 
si. Nu, eikš arčiau, drauge,—komandavo!

iš darbo tarpe “mergaičių” bus kokia nors jį Paščukas,—štai taip, dabar sutepk rai
des juodylu, uždėk popierį ir spausk...

ar pajėgsiu?
Pajėgsi, drauge, atliksi, tu turi šuga- 

buino,—padrąsino jį Paščukas.
Taip ir nusprendė Viktorą Klimovą nu

skirti veikti tarpe jaunimo.
4—Nu, ką, gal būt reikia perskaityti at- 

. sišaukimus. čia viskas trumpai išdėstyta.
—Skaityk,—sutikb Pacenko.
Bondarčukas sėdėjo supykęs. Jis iš Ore- 

chdvo-Zujevo audėjas, jo ir tėvas buvo au
dėju, reiškia, proletaras nuo prigimties, jis 
nepasitikėjo musų darbui tarpe nedarbi
ninkų sluogsnių, nei už skatiką netikėjo 
inteligentams ir labai mažai kuriuos iš jų 
^etbė, kurie visą laiką buvo kartu su 
juom, kuriuos kasdien jis galėjo patikrinti 
jų darbe. Todėl jis netikėjo ir dabar, kad

BUFFALO, N. Y.
Konferenciją šankia' Tarp- J 

tautinis Darbininkų Apsigyni- i 
mas. Ši konferencija yra sau-; 
kiama prieškarinei mobilizaci-! 
jai. Įvyks birželio 27 d., 8-tą 
vai. vakare, Engineers Hali, 

Buffalo,

<b

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYN^ ■ 
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prišiųskite ir pinigus.

Rašykite: 53 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

A

PHILADELPHIA, PA.
Birželio 27 d., Auditoriumi 

. .. - - - . - svetainėj, Broad ir Pihe Sts.,
mokino Steponą Karajevą nau-,bus rodoma judžiai “Miestai

ijr Metai” (Cities and Years).
Jau senai pradėjo gaidžiai savo kaka-< Paveikslai yra labai geri ir 

riekti. ! žingeidūs. Pelnas šio paren-
Tamsiai mėlynas dangus pasidarė švie- i £’imp eis šelpimui Penu ir Ohm 

_ e i sesnis, iš kur tai iš toli girdėjosi negarsus streikuojančių mainierių.
—Tik jau greičiau, žinai tas vietas, kur i švilpimas. Rytas artinosi, aušo ir švito... | 

IKambaryje'pasidarė šviesiau, aušros švie-i 
sa pradėjo veikti ir valgykloje.

O jie visi trys vis triusėsi aplinkui spau
sdinimo aparatą. Čia jie valgė duoną, 

įužsigerdavo iš stiklų jau ataušusios arba- 
darbai Rados--buržuazinės valdžios; nu-'tos... Rytui išaušus lapeliai jau buvo ga- 
rodoma, kaip ji, prisidengdama gražiais tavi.
žodžiais ir obalsiais, eina ant pavadžio mo-

svarbiau.
—Taip.

Ir skyrius po skyriaus perskaitė Paščukas 
tuos, du lapelių projektus. Viename atsi
šaukime buvo iškeliama aikštėn niekšiški 
darbai Rados—buržuazinės valdžios;

pavyktų sudaužyti darbininkų dėtį, 
vienybę minkštų anglių srityj, 

i. i tai jie kuogreičiausiai puls ir
Apielinkėms Svarbu j kietų anglių darbininkus ir ka- 

Augščiausios P.L.A. 26 kuo-: j pos algas. Iki šiol dar vis bu- 
vo. Į vo kapojamos algos netiesio-!

giniu būdu. Bet išnaudotojai j 
nepasitenkina ta metodą; jie į 
ruęšiasi kapoti algas tiėsiogi-! 
niu būdu, kad privertus mai- 
nierius dirbti taip, kaip dirba 
Pittsburgho apielinkėse. Ten 
mainieriai gauna už toną 15c.

Reporteris.
Nuo Red.—Reikalinga pa

stebėti d. Reporteriui ir kitiem 
draugam apie rašymą praneši
mų apie parengimus. Drau
gai, žinokite, ką jūs rašote: 
apie parengimą ar apie mai
nierių ir net visų darbininkų 
padėtį ir kovas. Pavyzdžiui: 
d. Reporteris parašo praneši- 

|mą, kad bus piknikas, adre
suoja į pikniko lankytojus. 
Tačiaus apie parengimą nesi
stengia parašyti nė tiek, kad 

i nurodžius laiką ir. nuvykimą,, 
1 o dėsto visą darbininkų pa-

pa rengia pikniką subatos va-! 
kate, birželio 27 dieną,* Bęne- 
shuno svetainėj, Pike Park Pa
vilion. dengėjai sako, kad 
svečiai bos patenkinti,

Tai bus pirmas naktinis’pik- 
nikas. Svarbu, kad kuo dau
giausia dalyvautų piknike iš 
kitų kolonijų. Šis piknikas 
rengiama N. M. U. naudai. O 

. tai svarbu, kad mūsų organi
zacijos ateina j pagelbą buda- 
vojimui revoliucinių unijų. Tą 
pavyzdį turėtų imti ir kitų ko
lonijų organizacijos. Dabar
tiniu laiku budavejimas N.M. 
U. yra labai svarbu. Turi bū
ti svarbiausias už,davinis vi- 

. siems darbininkams susirūpin-i 
ti kovojančių mainierių padė- 
čią Pittsburgho apielinkėse.

Bosai ruošiasi nukapoti al
gas darbininkams iki žemiau-1 

, šiū Ihfnsnio. Jei tik bosam1

Toks rašymas nėra geras, 
dalykus tik supina. Taip pat 
toks raštas netinka nė į vieną, 

: nė į kitą laikraščio skyrių. 
; Rašant apie parengimą, rei- 
, kalinga pažymėti tikslą ir 
! svarbą, kam parengimas yra 
i ruošiama, bet jame nėra rei- 
i kalo išdėstyt visą darbininkų 
padėtį. Toks rašymas dar su
painioja ir skaitytojus, nes 
darbininkas, kuris nori, pasi
skaityti apie darbininkų ko
vas, pamatęs iš antgalvio, kad 
rašoma apie parengimą,—-vi
sai neskaito to rašto. Taip ir 
su tais, kurie norės skaityti 
apie parengimus.

Ruošiama Labai Puikus 
Piknikas

Birželio 28 d. yra ruošiama 
labai puikus piknikas Radzvi- 
los farmoj. Piknikas prasidės 
11-ta vai. dieną.

PRANEŠIMA!
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia šaunų pikni- į 

■ ką su dainų, ristynių—ir kumštynių 
1 programa sekmadienį, 28 birželio, 
Laurel Springs, N. J. Prasidės 10 
vai, ryte ir tęsis .iki vėlumos. Bus ; 
labai žingeidi programa, Lyros’’Cho
ras dainuos naujas dainas, bus ke- • 
lios poros ristikų ir kumštininkų. ! 
Skanių valgių ir gero alaus gausit ! 
gakankamai. Įžanga ,25c., ypatai. i 

/viečiam'e visus atsilankyti. ' 
. , Lyros Choras.

(150—151)

minersvilleTIpa.
A.L.D.L.D. ir L.D.S.A. Apskričių j 

didžiulis piknikas bus'sekmadienį, 28; 
birželio, Harley Springs Pušyne. 14 
kuopos susirinkime nutarta viską pri
rengti šeštadienį ir iš vakaro pradėti, 
o ant rytojaus per visą dieną tęst. 
Tad nesivėluokit pribūti. Programa 
bus labai žingeidi. Kalbės A. Bim
ba, “Laisvės” redaktorius. Lyros 
Choro išlavinti balsai skambės per ! 
visą pušyną. Nors pelnas eis į aps- ! 
kričių iždus, bet bus išaukota dęl i 
darbininkų judėjimo—jų kovų pa- ! 
siliuosavimui iš pražūtingos kapita
listines vergijos. Todėl visi darbi
ninkai dalyvaukite.
f Rengėjai.

worcesterTmass
A.L.D.L.D. 11 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 28 birželio, Lietuvių 
svetainėje, 10:30 vai. ryte. Gerbia
mi nariai, atsiprašom, kad per klai
dą buvo paskelbta pereitos savaitės 
“Laisvėje." 
mas bus, prašome visus atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti, 
to, šiarųe susirinkime 
ir mūs organizacijos 
Mizara.

ge-
patar-
ir už
kainą,

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

s

Man garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. T' -
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. ” 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negales iš lauko 
jo atidaryti ir negales įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad h 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų lanerų t 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, t 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didele. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš- 

' kritimo pavojus. Pardąvhiėtojam ir agentam 
yra auksine ptoga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną Jr daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant .arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat,‘rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai', ir cik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti, 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję' mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554



(Pepktadieni

RAŠTAI Iš DARBO IR KOVU LAUKO i
Mainieriai Tvirtai Kovoja; i^u 
Rengiasi prie Didelės 
Demonstracijos

jos, grįžti darban. Ta- 
I čiaus tokių, kurie klauso Faga- 
i nu, visai mažai.

Rengiasi Prie Demonstracijos

Nacionalė Mainierių Unija,PITTSBURGH, Pa. — Ne- Nacionalė Mainierių Unija, 
žiūrint kokias intrigas varinė-. bendrai su Komunistų Partija 
ja senosios unijos viršininkai į p kitomis revoliucinėmis orga- 
ir kokį terorą varo bosai su nizacijomis, rengiasi prie dide- 
valdžios pagelba, mainieriai' lės demonstracijos, kuri įvyks' 
moka savo pozicijas atlaikyti birželio 30 d., Pittsburgh, Pa. I

sais draugais ir draugėmis pa
sitarimas.

Apie Taksikebų Šoferių 
Streiką

šitas streikas jau senai tę-i 
siasi. Bandoma jį sulaužyti, I 
bet nesiseka. Tačiaus jo va-; 
dovybė atrodė netikusi. Vie
nas lyderis, kaip girdėti, par
sidavęs kompanijai. Tikrų ži
nių tačiaus nėra.

Darbo Unijų Vienybės Lyga! 
turėtų į šitą streiką įsikišti.

Genys. !

BOSTONAS IR AHEIINKE
NORWOOD, MASS.

as nekuriu narių, neiiKu- 
Šį sykį daugiausia kai-: 

korespondentų nereika- 
perdėjimai ir nedadėji-1 
Tai gerai, reikia apkal-Į

ir nuolatos progresą daryti.
Streikuojantieji m a i nieriai Parkas, Northsides daly. Kai- 

buvo pasiuntę savo delegaci- bes Wm. Z.. Fosteris ir kiti 
ją pas gubernatorių Pinchot,; kalbėtojai.
kad informuoti, jogei streikuo-j 
janti mainieriai eina bendrai I
sil Nacionalė Mainierių Unija,! visiemg rejkia -joj de.

I monstracijoj dalyvauti. Mūsų, 
’ lietuvių darbininkų,, organi^a- 
jcijos irgi neturi nuo to atsilik- 
! ti. Padėkime mainieriams ve
sti kovas, pad.ėkime bedar

biams kovoti už bedarbių ap- 
draudą.

' Demonstracijos vieta — East AKRON, OHIO
Mirė Ona

Birželio 12
Iš ten bus baduolių marša-j Zablackienė. 

! vimas linkui pavieto valdžios 
i namų.

susitarimas su gubernatorium 
ir anglies baronais visiškai 
streikieriams n e p r i i m tinas. 
Gubernatorius, s u p r antama, 
palaiko anglies baronų pusę, 
todėl nenorėjo ir streikierių ■ 
delegacijos pranešimo išklau-i 
syti, tačiaus buvo priverstas j 
pareiškimą išgirsti.

Streikieriai Nepaiso 
Indžionkšino

Zablackienė

A.L.D.L.D. 4-tas Apskritys 
Veikįa

Ketvirtas Apskritys rengiasi 
i prie pusmetinės konferencijos, 

Teisėjas Harry H. Rowand kuri įvyks liepos 4-tą d.
parūpino indžionkšiną prieš Youngstown, Ohio, 
streikierius, kad jie nedarytų rr...............  • •. o x Taipgi jisai rengiasi prie ge- masinio pikietavimo prie But-; .re>..v .. r
ler Consolidated Coal Ko. ka
syklų. Streikieriai pareiškė, 
jog jie visvien masiniai pikie- 
tuos kasyklas, ypatingai tas, 
kurios turi indžionkšiną.

Pasirodo, 
pilnai anglies baronų pusėj. 
Streikieriai juos dar labiau 
numaskuoja. Pas streikierius: 
toks didelis pasiryžimas vesti i 
kovą, jogei joki žabangai jų 
nesutrukdo.
i Milžiniškas Mainierių 

Piknikas
Birželio 21 d., Cheswick, 

Pa., Įvyko milžiniškas mainie- į 
rių piknikas, kurį rengė Nacio-; 
nąlė Mainierių Unija. Kapi-' 
Rištiniai laikraščiai pripažįs-! 
ta, jogei j ome dalyvavo ne- j 
mažiau 5^000 mainierių ir ki-! 
tų industrijų darbininkų.

Apart kitų kalbėtojų, buvo, 
ir d. Wm. Z. • Fosteris, gene
rally sekretorius Darbo Unijų 
Vienybes Lygos. Matėsi dide-' ^arą galima gauti ant ryte, po num. 334 Federal St 
lis entuziazmas pas visus dar-|W°°d gatvės;

ro pikniko, kuris įvyks sek
madienį, birželio 28, Milaškio 
farmoj, prie McNary stoties?

šitą pikniką visos apielin- 
kės draugai turėtų paremti.

i Bus graži programa ir su vi- jog teisėjai yra i 1

oininkūs, kurie šiame masinia
me mitinge dalyvavo.

Reakciniai Vadai Vejami 
Laukan

Senosios unijos distrikto 
orezidentas Fagan ir kiti to- 
ci^ iį&davikai, kuomet čia pa-

A.L.D.L.D. 4-to Apskričio 
Kuopų Domei!

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA, PA.

mai.
beta 
lingi 
mai.
bėti visos mūsų ydos. Tik ne-i
reikia niekam užsigauti, jeigu!

I kas pakritikuoja ir nurodo ne
tikslumus.

čia pradėjo veikti klerika- 
liškai tautiškas “dailininkas”

i Vaičkus. Nesenai sulošė kokią 
ten komedijėlę “Šalaputrį,” o 
dabar vėl rengiasi prie “< 
Nabašninkų’7 perstatymo. Jei- j 
gu tas “artistas” Ufk užsiimtų 

. lošimu, tai būtų pakenčiama.
Bet kuomet jis bando kalbėti 

i ir niekinti Sovietų Sąjungą ir 
! visą darbininkišką judėjimą, 
tai tik pasirodo, kad po prie
danga dailės, jis mulkina žmo
nes ir su tokiu darbininkams į 

; nepakeliui. Tie, kurie buvo i 
* ; parengime ir girdėjo jo “kal-

’ bas”, tai pasipiktino ir sakė 
1 daugiaus neis į to pono ren- 
I giamas pramogas. Taip ir 

du ' reikia. Darbininkai turi savo 
bus I klasės dailę ir jie* nelankys

b i » 
Gyvų!

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

d. čia mirė Ona 
Mirties priežas

tis, sakoma, influenza ir šir- • 
dies liga. > ' . .

Zablackienė buvo dar jauna 
moteris, tik 32 metų amžiaus. I 
Buvo labai pavyzdinga mote-1 
ris, visiems draugiška, gražiai ; 
sugyveno su vyru.

Paliko nuliūdime vyrą, Jo- ' 
ną ir du sūnus: vieną 10 metų, : 
kita—12. i

Zablackienė buvo laisvų pa- j sekstėtas 
žiūrų moteris. Bet jos motina 
užsispyrė ją laidoti su bažny
tinėmis ceremonijomis.

Velionė priklausė prie A.P. Į Choras ir keturių mer-
L.A. Tad pastaroji jai dova-; Klasiški šokiai. Po kon-
nojo gražių gėlių vainiką. Pu- cerį0 šokiai; šokiam grieš or- 
miau velionė gyveno South, hestra iš Quincy, Mass. Kvie-i

tėvų, jos pa- j £įam skaitlingai atsilankyti ir
VcllQC Cx tl Cl 1 111 U LG • Į i-v n (jrp I i (jrVQyill ]< 00 P vi 11 I

Prie jo grabo buvo daug * os’ d June bus Daily Wor-!^OV^ sūnelis, Edvardas, 
gėlių vainikų nuo giminių ii • korio piknikas su gera progra-j 
pažįstamų.

A. P. L. A. Narys.

IG. KUBILIŪNAS 
Baritone

Daily Workerio naudai
I parengimai: 27 d. June xx

gražus koncertas ir šokiai Lie- j buržuazinių pramogų, 
tuvių Svetainėj. Koncertą, v
duos: So. Bostono merginų ■

, vadovaujamas H. j 
Niukaitės, Ig. Kubiliūnas su 
komiškomis dainomis, Izabelei 
Jarmalavičiūtė, sopranas solo;

L.” Koresp

Numirė Draugų Stakovy 
Sūnelis Edvardas

Iš trečiadienio Į ketvirtadie-! 
nį naktį numirė draugų Sta-

• Tu
rėjo 7 mėnesius ir 25 d. am-

I ma. Ant Atletikos Parko, Wal-i *?aus; _ ...i i -ji ligoninėj, po operacijai,pole, Mass., programoj daly-1 
vans: Finų Benas, L.L.R. Cho-Į 
ras, Jaunieji Pionieriai darys 
visokius drilius ir dainuos. į 
Taipgi bus virvės traukimas1, 

o ant ma- i

tėvų, jos Pa~ j gįam skaitlingai atsilankyti ir! 
-----. ,1 pasigėrėti gražiu koncertu.

i 28 d. June bus Daily Wor-I

lietuvių su finais,
............................ i.--' garyčių dar turime priminti, 

ĮA.P.L.A. Sekretorius. Tad vi-kad dalyvaus visas-L.S.U. lo- 
i si nariai ir visos kuopos reng-l kalas su sporto gėmiais.

■ ! kites dalyvauti šiame piknike. [ batoj 27 d. June, koncertas
! Bet to dar negana, reikalinga j prasidės 8-tą vai. vakare. O, 
raginti, kad kuo daugiausia | 28 June piknikas prasidės 10-į 
pašalinių draugų būtų pikni- tą vai. 
ke. ’ '

Birželio 28-tą dieną 4-tas 
Apskritys rengia gražų pikni
ką. Pikniko vieta tik 12 my
lių nuo Pittsburgh©, Milaškio 
farmoj. Piknike bus labai 
skanių valgių—gardžių sūrių,jpos. 
sviesto, vištienos ir saldumy- ti delegatus ir dalyvauti kon- 
nų. Nuvažiuoti į farmą rei- j ferencijoj. Nepamirškite, kad 
kia imti Chaslesai gatvekarį.; konferencija prasidės 11 vai.

A.L.D.L.D. 4-to Apskričio apielinkių 
konferencija.įvyks 4 dieną lie-1 atsilankyti

. Visos kuopos turi išrink-Į anglų

. ryte, programa prasi
dės 2-rą vai. po pietų.

Kaip Norwoodas, taip ir iš 
turėtų skaitlingai i 
ir paremti viepiu- j 
kalboj <

dienraštį.
Kviečia

Daily Workerio Komitetas.

Mirė Wykoff Heights 
kuri 

i buvo padaryta viduriukuose.
1 Kūnelis pašarvotas Stakovų
: namuose, po num. 166 Onder-
| donk Ave., Ridgewood (arti
i Trautman St.), Privažiuot ga
ilimą Flushing Ave. gatveka-, 
riu, išlipant ant Onderdonk 

gu I Avė., arba 14-tos gatvės sub-
' vės traukiniu, išlipant Jeffer- ’ 
son St. stoty j.

Palaidotas bus birželio 27
j d., 2 v. p. p., Alyvų kalno ka-| 
i pinėse. '

Draugai, kuriems tik leidžia 
aplinkybės, raginami aplankyt 

j draugus Stakovus ir paguosti 
darbiZku J'““ šiame dideliame liūdesyj. 

*: • • • I n z-! Ir n t i <1 r Ir i o"Laisvės” redakcija reiškia 
savo d r a u g i š ką. užuojautą 
draugam Stakovam, neteku-' 
šiem sūnelio Edvarduko.

LIETUVIŠKAI AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
. Įsteigta jau 25 Metai ‘ ' 1 t

Yra didelis Pareikalavimas Automobiliui Mechanikų ir Šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšiep mo- 

detniškoj įreirigtoj Amato Mokykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapo j , lavinimas; abeĮni tpertaj- 
sym'al, pritaikyhiai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motori);
elektrinės sistemos, baterijos,,, mag- 

v&J/ netai, pradėtojai (starteriai) ir elek- 
tros gamintojai. Klasės dieną ft* nak?
tį. Ekspertai mokytojai.

Asižvelgiant, j bedarbę, mes numušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 < f ‘

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

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

NEW YORK A UTO. SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK,*’X«

F*-

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačiųligas Įvaro, bet ir j grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 9-1411

6102 Grand Avenue
(Kampas Clermont- Afenue)

MĄSPETH, U 1^ N. Y; . 
Telephone, Juniper 5-9796

i

• I

; išlipkite ’ant • Youngstown, Ohio. Konferen- 
; McNary stoties. Nereikia to-'cija turės daug svarbių reika- 
li eiti,’ nes gatvekaris priveža lų aptarti.
prie pat Milaškos farmos. Va-i 
žiuojant iš Pittsburgho auto
mobiliais, reikalinga važiuoti 
Highway keliu iki Library.1 
Čia pasisukite po kairei ir va
žiuokite pakraščiu gatvekario

LOS ANGELES, CAL »
Kur Būsite Šį Sekmadienį?

Siųsdami pinigus su savo adręšu, užrašykite:
FRANK A. URBAN PHARMACY ''

151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Vardas—_________ .___________ —_______ -___ —----

nu rody-

ii rodo, mainieriai juos pasitin-i bėgių iki McNary stoties. Ten 
ta švilpimu, baubimu. Vienoj | raslte1 >,r PlkPlki>; Pnvaziavi- 
zietoj jiems važiuojant leista !mas labai Parankus mašinom 
•.kmeiiys? ir automobiliai ap-lb’ gatvekanais.

Dabar, 
ažiuoja, 
paauga, 
iai dar

z-s ' Tad šios organizacijos na- 
kur tik jie eina ar riai, simpatizatoriai ir visi ki-' 
tai vis po policijos ti kviečiami dalyvauti šiame į 

Mat, dabar mainie- piknike. Kuopos, kurios turi- 
labiau persitikrino, te paėmę tikietų pardavinėji- 

yra anglies baronų mui, malonėkite pranešti Ap
skričio sekretoriui, d. J. D. 

ir kiti bando sude- Sliekui, kiek kuri pardavėte.
Taip pat reikalinga primin-' 

ne- ti, kad šiame piknike kalbės 
naujas

įgentai. . 
fl Fagan 
noraMauoti štreikieriu eiles.• 
He šauhia ' streikierius 
klausyti Nacionalės Mainierių draugas J. Gasiunas,

Svarbesni Nuotikiai.

Naujas Lietuvių Darbininkų | 
i Reakcija siaučia, krizis dar vis' Susivienijimas, nors pamaži,' 
eina didyn, nedarbas plečiasi.; bet auga. Pereitame susirin- 
Taigi, mes, darbininkai, turi- k.ime įsirašė 3 nariai į L.D.S. 
me mobilizuoti savo jėgas ko- .kuopą. Būtent: J. Paulikonis, 

, vai prieš tą visą skurdą, prieš U. 'Deivienė ir Mikalauskienė. • 
reakciją. Mes turime organi-1 Reikia tik pasidarbuoti, q kuo- 
zuotis daug tvirčiau į kovos ei-! pai yra daug vietos augįti. .

i les. j T.D.A. kuopos susirinkime
A.L.D.L.D. 4 Apskr. Organ, pasirodė, kad nariai eina dau

giau į tarptautinį veikimą.1 
! Buvo platus raportas iš Tarp- 
i tautinio Darbininkų Apsigyni-. 
|mo'ir konferencijos, kuri atsi- 
| buvo 30 d. gegužės. Konfe-^ . n .
į rencija buvo visos valstijos. į I nujaus rasiijSKite Aukas 
Lus^nkFmuT Sek? A.L'oUOLPD! Patersono ir Scottsboro

Draugai ir draugės, neap-i 
leiskite organizacijos reikalų.!, 1 • I (

A. K. Sliekiene.

BRIDGEPORT, CONN
Didele

Miestas

„—Street or A vėjavę

State___________ _——j

Ogi visi trauksime į Forest 
Parką, nes Ateities žiedo 
Draugijėlė rengia tenai links
mą išvažiavimą, kur bus viso-j 

,kių žaidimų, lenktynių ir kt.,: 
apart gardžių valgių ir ska-1 

. nių gėrimų; o jau šaltakošės 
tai bus įvalias. Tik nepamirš-: 
kite atsilankyti.

Visi esate kviečiami.
Komisija.

(150-151)

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

| HUNTINGTON, N. Y. HUNTINGTON, N. Y. Į
! TRECIASjA.L.D.L.D. 231 KUOPOS METINIS A

IŠVAŽIAVIMAS
I Nedėlioję, 28 Birželio (June), 1931 1

? BERGAN PARKE I
I Oąk Wood Ave. Huntington, N. Y. c
į Sodnas Atdaras Nuo Pat Ryto «

'Muzika nuo 12 vai. grieš, kol saulutė švies. f
Šokiams platforma plati. ę

Bus įvairių žaislų ir programėlė. Taipgi bus užkan- • 
džių, lengvų gėrimų ir saldaus pieno nuo farmos. Visi į 
svečiai bus pilnai patenkinti, nes vieta labai puiki, ę 
Tad kviečiame visus dalyvauti. J

Rengėjai.

KELRODIS: Nuo New Yorko ir Great Necko apielin- 
kės važiuokit Jericho Turnpike iki New York Avė., 
pasukit po kairei ir važiuokit iki lltfa St., ten pasukit 
llth vėl po kairei ir važiuokit iki Oak Wood Ave., 
tada pasukit po dešinei. Ties parku bus iškaba. At
sitikime lietaus, išvažiavimas įvyktų 12 liepos (July), 
toj pat vietoj.

Nelaime Kelyje
21 d., sekmadienio . ' . . . . T v 1 • • r ii ♦
6-tą vai., grįžtant 145. kuopos susirinkimas. Ir KankiiWJ GelbeilillUl 

; čia vėl pasirodė gerų tarimų, i
1 Diskusuota reikalingumas pa-1 Darbininkų organizacijos, 
remti “Vilnį” ir'“Daily Wor- komisijos ir pavieniai, kurie 

‘.” Nutarta surengti tam tik esate surinkę kiek aukų,: 
tikslui piknikas susidėjus sū kurių rankose randasi draugi-1 

. I jų paskirti tam pinigai arba 
Taipgi ant vietos sumesta kurie patys ketinate aukoti, 

Jisai 'paeina, i doleriai “Vilniai”. Šiame tuojaus pasiųskite pinigus ap- 
iš1 susirinkime nariai gavo po di- | gynimui Scottsboro ir Pater-

Birželio 
rytą, apie 
iš linksmos, 15 metų ženybi-. 
nio gyvenimo sueituvių, Ra- 

, mučių “pares,” smarkiai susi- 
I kūlė į medį Kalvaičio automo- (erį- 
bilius. Ant vietos tapo užmu- T . 
štas pats savininkas ir kėryto- ^R°nys organizącijomisi
bilius. Ant vietos tapo užmu-

jas automobiliaus—Aleksand
ras Kalvaitis.
rodos, nuo Mariampolės, 

j Lietuvos. dėlę knygą “Aliejus/’ Tie na- šono politinių kalinių, užadre- 
riai, kurie dar nėra pasimokė-1 suodami:

Važiavo-su juom ir Ona Ge- ję šiuos metus, turi pasi- į International Labor Defense, 
ciūtė-Brateriene, kuri taipgi, mokėti ir pasiimti knygą.
užmušta. Mažai sužeistas, ku
ris sykiu važiavo, tai James 
Kvietkus.

Pirmiaus Kalvaitis prigulėjo 
prie darbininkų organizacijų 
ir jose veikė. Bet nuo 
merio “raidų,” kuomet 
pasėdėti kalėjime, jokio 
bo neparodė. Jisai jau 
tik taip sau simpatingas 
gus.

Laidotuvės įvyko laisvos, be 
i jokių bažnytinių apeigų.

f. | Automobiliai duoda daug 
[■smagumo, bet daug ir nelai- 
» mių.

Pal- i 
teko 1 
dar-1 

buvo ' 
žmo-

Pažjstamas.

PLATINKI! 
“LAJSVe”

Po susirinkimo, sekė apkal-
799 Broadway, Room 410, 

New York City.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH!-

Įvdirių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 

• Taip pat laisniuotas 
<Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
n a m ų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

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

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

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER ; 'į
396 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

ŠIOJE VIETOJE

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Al ■ K|4 Trumpu laiku išmokinama
viską kas link AUTOMO- 

BILIU MECHANIZMO.
ę Praktika ant vietos.

I TBardymaa; ^utalaymas, BUitatymaa, suprait elektriku ir magnetizmu, ir ▼a£l*TiMV
I ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kaibOMk 

Mokytojais yra žymūs eksportai—L. TICHNIAVIČIUS, ti. J. VAITKUNAS Ir kltU 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestj.- Mes padedate 
kiekvienam prie pirkimo karo. UžalraSymas j mokyklą kiekvieną dieną- n»o • n*!

I iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL J-

325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CTT^ 
Į Telephone, Algonquin 4-4049
uiiiiilliilliliilllhilliii



Puslapis šeštas*'
■ - * Penktadienis, Birž. 26, 193VIETINES ŽINIOS

DRAUGAI BROOKLYNIEČIAU
* Vis dar permažai teturime nakvynių svečiam, atvykstan- 

tiem iš toliau. Prašome kuogreięiap pranešti į “Laisvės” ofisą, 
kas galite pernakvinti svečius, atvykusius iš toliau p “Laisvės” 
pikniką 4 d. liepos. T ’ ’

Kadangi dvi dienos šventė, tai daugelis apsinakvos. ^odel 
šįmet daugiau reikės nakvynių, negu kad kitais metais rei
kėdavo. i

-ne rinkliavų dėžutės bus gau
namos komunistų sekcijos raš
tinėje; 61 Graham Ave i ir 
•“Laisvės” raštinėje. Visi kla
usiniai susipratę lietuviai darbi-1 
į ninkai. yra šaukiami pasidar
buoti delei tų rinkliavų. Dai
ly Work ei- yra .būtinai; reika
lingas darbininkams ginklai ir 
organizuotojas streikuose ir 
kitose darbininkų kovose. Tu
rime todėl sukrusti, kad išva
duot Daily Workerį iš finan
sinių bėdų.

sitaupinti keletą šimtukų.—116 Nos- 
trand Ave., Brooklyn, N. Y.

REIKALĄ VIA1A1
REIKALINGAS virėjas i restoraną. 

Atsišaukit tuojau po No. 150 N.
4th St., kampas Bedford Ave., Brook
lyn, N. Y. (149-150)
REIKALINGA moteris ar mergina 

dirbti prie’ fornišiuotų kambarių. 
Darbas nesunkus ir nuolatinis. Turi 
mokėt angliškai. Gali atsišaukti ir 
nepatyrusi. Kreipkitės į restoraną, 
85 Sands St., Brooklyn, N.Y.

(148-153)

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

; '• Vis Dar Trūksta Darbininkų
Draugai, vis dar trūksta darbininkų “

Prašome draugų apsiimti padirbėti.1 Kurie' 
:savo dienraščiui, pasisakykite (jabar.

Sekantį trečiadienį, 1 di liepos, įvyks “L.’ _
!kų mitingas, “Laisvės” svetainėje,’pradžia 8-tą valandą vaka-

Prašome visų draugų ir ’ k;j' ,L- •.- .m—

dalyvauti šiame susirinkime.
i I - 

i j

©augiau Vietos Žinių 
kenktame Puslapyje
’’ ' ’ •' •v 4

VAKACIJOS
Rezidencijos Adresas: 

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

Telephone, Stagg 2-SI10 * i » « | *

LORIMER RESTAURANT ”
Lietaviy Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 ix)rimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

t t

Laisvės” .piknikui, i—tV-’’’ 
sutiksite pagėlbėtij: SUSIRINKIMAI " "

i 'i < < ♦ . » * i •’ pikiiikoidarbinin
tineje, ’pradžia 8-tą valandą varta 
i’ draugiu, kurife- ųirbsitė ’pikniku

. ‘laisvesPikniko '■ Žinios
r’; H ■ y •' !——i . . :

(Draugai iš , Massachusetts Starieliute jau : apleido t.Petroi- 
asiniai trauks į savo dienraš- tą ir traukia lįnkui New Yor- 

ko. Turime žodį, kad drau
gės Mažeikienė ir . IntUpienę, 
kaipo bedarbės, pėsčios, ateis 
iš Čleveland’o į savo dienraš
čio iškilmę. \ • -

Su atvykstančiais bušais da
lykai šiaip stovi: tikra; atva
žiuoja Binghamtonas, Water- 
burys, Hartfordas, Newarkas, 
Elizabethas, Harrisonas, Cliff
side, Great Necckas, o apie 
Massachusetts jau augščiau 
matėte. Girdėjome, kad at
važiuos busais ir iš Freehold,

' I -■

)

, .pyAUgai 
Tčip, “L.° jubiliejaus Iškilmę. 
Štai ką .rašo drg. J. Grybas 
iš Norwood, Mass.:

“Mes sudarome vieną puikų 
chorą iš So. Bostono Laisvės 
Choro ir Norwood© L.L.R. 
Choro. Jam vadovaus Edw. 
J* Sugar. Jau turėjome ben
dras praktikas; sekasi gerai.”

Pernai puikiai pasirodė “L.” 
piknike Lawrence ir Haverhill 
chorai bendrai dainuodami; 
šiemet galėsime pasidžiaugti 
Norwood© ir Bostono chorais.

Toliaus draugas’Grybas ra-
šėf . . L

“Mes dainuosim sekamas 
daina: “Šalin Sena Daina”— 
Edw.' J. Sugar “Pasilsėt Dar 
Ne Laikas”—A. P. Kvedaro, 
Raudo narmiečių Militarinis 
Maršas “Raz, Dva, Lievo!”

“Mes atvažiuosim dideliu 
busu ir atvažiuos desėtkai pri
vatinių mašinų?’ I

Tai matote, kokios žinios at- Volgos iki Gatonijos” jau pri
eina iŠ rytų. Vakaruose irgi rengti rodymui. Veikalas 
girdėtis bruzdėjimas. Drg. V. Scottsboro Byla irgi sutvarky- 
Žuka^ (su ssivd žmbha3 Milda tą perstatymui., ;,

t S. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 147 kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 28 birželio, po 
;No. <7,38 5th Avė., 10 yal< ryte.- Visi 
mąriki’ 'ateikit, turime svarbių' reika
lų aptarti.
t f < . Komitetas. ,
į ;; > j , . (150^-151,)

? PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU merginos arba našlės ap- 
•; 'sivpdimuį, nuo, 25 iki 35 metų am? 
žiaus. Aš turiu savo krautuvę. At- 

, šišąukit sekamu adresu: S. W. M., 
R. 2, 702, Phoenix, Arizona.
i ; • • ’ (150—152)'

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių krautuve 

labai geroje biznio vietoje. Pui
kiai galima pragyventi iš , įplaukų 
žiemos metu, o vasarą galima ir su-

Kaina $13.00 į Savaitę
. ' ’ >4 i .-.r • ■

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

ir plaukiojimas yra.
Laivą imkite anksti ry

te,1 Kingstone būsit trečią 
vai. po pietų, čia tuoj 
imkit Broadway busą, iš- 
lipkit prie West Shore R. 
R. stoties ir nepavėluokit, 
pulkit į traukinį, kuris at
veš jus pas mus už 21 
centą. Nuo stoties iki mūs 
penkiolika minutų eit, į 
pietų pusę.

AVANTA FARM 
Ulster Park, N. Y.

MOLLYN’S

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

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

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti į trumpą laiką ir vėliau 
padaryti gerą pragyvenimą. Mes 
mokiname barberiauti ir moterų 
plaukus kirpti. Pilnas kursas $25. 
Rašykit arba ateikit persitikrinti. 
Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE 

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

(124-151)

Programa jau spaudoje. Iš
tisą programą paskelbsime 
“Laisvėje.” Verta priminti tik 
tiek, kad Brooklyn© kriąučiai 
pabijojo traukti virvę su Wa- 
terburio molderiais. Virvę 
trauks Connecticut valstija su 
Massachusetts valstija.

Krutamieji paveikslai “Nųp E

i- ■ l • i i ’ • ■ ( < ■ , '

Mitingai prieš, Ateivių 
Registravimo įstatymą 
[U1TKJI .'I Jc? į u;,4 '■Šiandien, rytoj ir- sekmadie
nį. įvyksta eilė protests mitin-’ 
gų ant gatvių khnifm New 
Yorke ir BroSkiyrie prieš Mi- 
chiįako valstijoj išleištą įsta
tymą, ‘į vėd antį 'registravimą 
ateiviams darbininkams. Tuo
se ^mitinguose bus šykiti ■ mo- 
bilįziiojama darbininkai į ma
sinius dygius už paliuosavimą 
devynify riegrų jaunuolių, ku
rie yrd ’nu'smerkti elektros kė
dėn bė jokio ; nusikaltimo.

Patys Ateikite ir Kitus 
Pakvieskite i Komunistu 
Pramogą “L” Svetainėj

Kriaučių Specialia' 
Susirinkimas Šiandien
j; šiarfdifefc(June) 26, 
et, įvyks labai svarbus Amal- 
garųeitų siuyęjų mitingas, kų- 
rįąme,bus renkami viršininkai 

. Joiųt Boardp: lietuvių Skyriaus 
54, A.C.W. of A. .Apart .dau
gelio .lokalinių viršininkų, bus 
renkamą delegatas (bizhio 
agentas) ir duoklių raštinin
kas sekančiam terminui (išti
sam mėtui).1 ’ ’ ? ■ ;;

Kiekvienas ir kiekviena ’54- 
to Skyriaus narini privalo šia
me taip svarbiam susirinkime 
dalyvauti. Mitingas įvykę 
unijos salėje, 11-27 Arion 
Place, Brooklyne. Prasidės 
7:30 vai. vakare.

šaukia Pildančioji Taryba 
54-to Skyriaus A.C.W. of A.

S. Maasulis. .

PIKNIKAS^
Rengia Liet. Darbininkų Progresyvis Kliubas

Nedėldienį, Birželio (June) 28 d., 1931
P. VAIČI0N10 DARŽE

Meadow Grove, Cranford, N. J.
Pradžia 2-rą valandą dieną

Gerbiamieji! Lietuvių Darbininkų Progresyviškas 
Kliubas rengia pikniką todėl, kad suteikus progą vi
siem išvažiuoti iš miesto į laukus, pailsini nuo dulkių ir 
triukšmo, ir pakvėpavimui tyru laukų oru.

Bus Puiki Programa, Dainuos Bangos Choras
Taipgi bus ir įvairių žaislų, kurie žingeidins kiekvie

ną, kaip Jaunus, taip ir senus.
Šokiams Grieš Gera Muzika

Kalbėš d. D. Šolomskas
Bu$a^ išeis 1:30 vai. po pietų, nuo 69 So. Park St. 

‘ Elizabeth; n. j.c
įžanga 25 Centai Ypatai"

•r' L - f ’ Kviečia Rengėjai.

3

3

3
3
3

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalę aptįckos 
Brooklyn; n. y.

r
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KELRODIS f Važiuojant 
; kutkį.ėini ZiW^stfield

H
, busaiš iš Elizabetho, imkit Roselle bus 28, 

ujo, A ve,,, ir. važiuokite iki galui. Ten išlipę
ą' tfusą, irgi 28, kuris eina North Ave. ir važiuokit iki 
L.Gąnyoo.d, N! J. Ten išlipę, eikite Cedar gatve iki 
. jPįąėe. Brookside Placę eikite iki Division Ave., ir 

ten ant .Division Ave. rasite pikniką.
i GATVEKAltlU važiuojant: Imkite Union .kąrą, ant West Grant 
if,:Byoad' Sts. • kampo ir važiuokite į vakarus’ iki Centre St.„ 
dafiyooU; 'N; ,J. Teri matysite C.R.R. of N. J. stotį (Station). 
Praėję ’stotį, eikite iki North Ave. ir pasisukite Cedar St. ir eikite 
t|lįį>»' .Viršuj nurodyta. Sekite sainas (iškabas).

imk I
e

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokę Ciganj
JONO ARBA

PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS
CIGARAIPetras Naujokas 

Savininkas
KM VMVMMU MM MM MM MM MM WM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

TT

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTOKK7S

Išbalzamuoja ir laidoja numirustu> 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijomr. 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.
, • t

JONAS STOKES -
Lietuvis Fotografistas 

šiuoini pranešu savo koštame-; 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 (Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun-. 
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y. <* 

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau, įrengta, 
todėl paveikslai 
padarote, kuor 
puikiausi*. . t

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409 ,

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Brooklyn© komunistų sekcijos 
10-ta kuopelė rengia ne kokį 
ten trįukšmįngą trypimo balių 
paprastą “kepurių sūnešimą;” 
Jinai yytoj vakare, šeštadienį,' 
repgia “Laisvės0 svetainėje | 
dailų vakarėlį partijiečių iri . , ■ 
pažangiųjų ' darbininkų. ’ Tai; rinkliavų dienos, 
bus-draugiška, kaip ir Žeimy- '’•"k
liuką, be ceremonijų pramoga, j
Bet. kuomet sakoma, be cėrė-;J$ad išgelbėt Da 
mopijų,., pereikia suprast, kad ' Komunistų; Parti-j 
nebus programos. ‘Thrėsime kuns ; ran 
gražią programą su muzikžf ir į ____________
su Lillian Kavfdiarakajtės 
Amelijos Jeųkevicibįės ’ckieta 
su Kavaliauskaitės solo .dąin 
mis ir su drg. Volkensteino, 
seno rusiško revoliucionieriaus, 
daindvinių. • Bus dar prakal- 
bbš, šokiai 'ir žaidimai. , s •; i

Rengėjai 'rūpinasi pristatyti 
tinkamų valg'iij'ir g'ėrimų. Ir 
viša tai bus be įžangoj tikietų.

Kurie šį pranešimą skaitysi
te, paskelbkite tarp savo drau
gų ir pažįstamų. Patys atei
kite ,ir pakvieskite kitus, daly
vauti. . j
>><♦;’ j Komisija.

A.L.D.L.D, 23-čio8 KUOPOS
N^lŲiATYDAI! ; , , ,<

23-čios kuopos susirinkimas 
įvyks šį ęąkmajdięųį, ,28 d. bir
želio, 10*1^/ vai; fjte pas drg, 
Bpleiši,.834 E.. 156th St,,. Apt, 
20. Kviečiama draugai prie 
skaitlingį)

Daily Workerio Tag Day 
Rinkliavos June 26-28

i NEW ' YORK.—Birželio- 26;,
127 ir 28 d. bus Tag Days— 
_____ ________ Gatvėse su 
dėžutėmis ir lankant da^bininr 
kų namus, bus renkama aukos, 
kad išgelbėt Daįly 'Workerį, 

jos centro ;orr 
kuris ; randasi gįliąme 

■. finansiniame krizyje. Brookly-

LJ REAlPESTAVĖ:f karnai, žęmė
• • *________ , ’ - i

PARSIDUOTĄ FĄĘ^Ą,

3

—.................. i
Mięstelip ęentre (Northfield Center) į 

Labdi gera įirokA. li)asidarjlti ’pirii1! 
gų ypatingai :katfrend$riuh ; Farw 
miestelyj< žemė čia brangu . 5 iakr 
rąi žemės, prie naujo' didėlio kelio 
(Štate Highway) 450 pėdų fyontąš, 
1,000 pėdų ilgis. IŠ Iff akrų iŠeinal 76 
statyk stubas ir parduok, Galima, pa*- . 
parsiduoda nuo $1,000 ir augščiau. 1 
Stubų stiatėjūii čia yrą daug dąrbo: 
statyt stubas ir parduot. Galima pa
daryti iki 75,000 dolerių. , 7 rūmų 
stuba, su naujos mados ‘įtaisymais; 
k.t. steam heat, ęlectrfę light, watjer,, 
gas, etc., 5 kiti budirikai ', 300 vis
tų, viena karvė ir visi įrankiai. Prie
žastis pardavimo—šeimyna, nori va
žiuot Lietuvon ar Sovietų f Sąjungom 
Kreipkitės ar rašykit žemiau? padėtu 
atlrebu. ’

P. S. Geografinėj vietoj stovi 
taip: 8 mylios nuo Newarko, 5’:m, 

:nuo; Orange,, 38 im nUo Morristown, 
N. J.; 6 ,mi jCajdwell, ‘N’. J.; 5 m. 
Millbhm, Ni J.; f 12-14 Paterson ir

;Passaic, N. J.., ir. t. t.. . .... 4 . - . 
GEORGE A. JĄMISON

.Centęr) iRoosevelt.

a

DIDELIS BALIUS - ŠOKIAI
• / ‘ si

Liet. Piliečiu Kliubas Rengia Šokius Naujos Svetai y
ir Kliubo Kambariu Atidarymo Dienoje

PRAKALBOS, ŠOKIAI ir APŽIŪRĖJIMAS namo

Paroda iš senos Klubo buveinės 3:30 vai. po p^etų 
>4-u ’.wj—---------- u—v.
ŠOKIAI NUO 5 V AL.; AJ. $Q .CENT. YPATAI
••K ji,r __L . ’ \ _
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PĮąkątuš šios iškilmes paminėjimui mėtys iš orlaivio 
R’liubo nariai aviatoriai broliai Adomavičiai, užlaikanti 

sodęs.'dirbtuves Brooklyne.
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ŽODIS N!IO DR. MENDLOWITZ
\ '..M':: '

>i '■ ? 7 i; T , - 5 •' '■ Išjuomi primenu savo draugams, jog)aš Vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

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

TEL., 'MIDWOOD 1-1261

; ( • t
/

Mūsų išdirbyste savo ei- ! 
garų gerumu. įsigijo popu- 
iiarišką 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.

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANDA
(Levandauskne)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St) 

BROOKLYN,kN Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONą STAGG 2-5043

O
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VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

1

K^es

229

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

fell iWu




