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“Laisvę” 
nemažiau, 
automobi
lius vole-

Sakackienč ir 
s bus Siupė- 
Jei ko, dar 
ii- ketvirtas

Madrido, Ispanijos,

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

KRISLAI
Trys Automobiliai iš 

Worcester i o.
Jų Nariai ir Skaitytojai. 
Kasparaitis ir Olšauskas. 
Jau Renka Raides. 
Šalin Apsileidimas!

Rašo R. M.

Iš Worcesteno 
pikniką atvažiuos 
kai tiys pilnutėliai 
liai svečių. Vienas 
ninku; kitam dainininkai Saba
liauskas, Bakšy 
kt. svečiai; 
nu su drm 
gali susi t; 
automob! 1 
lestaid.- 
Tūli ;;li. . 
lenki',;

vYm 1 o > ■

i ■ tikrino, k;
Worccsteiio
rodys.

Let’s hope so!
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■ai-a.
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Choriečiai apgai-
negalės šiemet

• i piknike ir 
ime su New 

• * !toro mokyto-
,(:iė mane už- 

I s* kainais metais 
aiditviai savo pa-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Iše«na Kasdien, Apart 
Nedeldienių

Darbininkai Vi«ų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Ispanijos Rinkimus
Laimi Buržujai 

ir Socialistai

viniai įvykusių rinkimų pe
reitą sekmadienį parodo, 
jog laimi republikonai bur-

Chicago* ‘Sandara” 
kad tuo vardu partijos ’ 
kuopa turi daugiau nariui 
‘Dirva’ skaitytojų.’’ žinant, 
kad Sandara per visą šalį ne- z 
turi daugiau šimto narių, tai 
lengva suprasti ant kiek Įta
kingas Clevelando fašistų lape
lis.

rašo,

I tai. Mat. tos dvi partijos 
liki šiol turėjo savo rankose 
i valdžią ir todėl galėjo te
rorizuoti darbininkus, ku
riems vadovauja Ispanijos

npffn ! Komunistų- Partija.HUįį II

- ^Diiva” sekamai rašo apie 
; šveicariško zbitkininko prakal- 

% bad' Akrone:
kalba visiems patiko, tik 
patiko Raudonukams. .
žinia, Grigaitis savo “ 
bą” pašventė niekinimui 
nistų. Tik aišku, kad ji 
patikti fašistams.

r

Grigaičio p ra
li e- 

Kaip 
prakal- 
komu- 
turė.jo

karo 
komu- 

su

Socialistas Įsakė 
Šaudyt Darbininkus

BERLYN.— Colognes 
miesto policijos prezidentas 
socialdemokratas Bauk- 
necht įsake policistams 
“šaudyti, kad užmušus” į 
bedarbius, jeigu vėl bus su
rengta demonstracija.

Smetonos Kruvinojo 
teismas nusmerką mirti

i nistą d. Kasparaitį už kovą
? išnaudotojų klase. To paties 

l^rttetonos Kruvinojo rėžimas 
’j^Ueido iš kalėjimo : 
pralotą Olšauską i 

,ųą8ar sau laisvai vaikšto.

Anglijos Socialistu Pra 
sideda Naujos Bėdos
LONDON.—Jau visa eilė

žmogžudį vadovaujamų liberalų būr
in pastarasis žujų pasitraukė iš liberalų 

__  ........ po'partijos. Pasitraukusieji 
'Kauno gatves kunigišku sūtšniUponai atsisako toliau parla- 
vapsimovęs! šis fašistų .teisėtu* | ' ‘ * - — —

. mas turėtų atidaryti akis 
akliausiam!

[mente balsuoti už MącDo-i 
net naldo valdžią. Su liberalų :

, pagelba iki šiol socialistai■
i pasilaikė prie valstybės lo-' 

(se-[vio ir tarnavo imperialis-*'Dr. S. Matulaičio knyga
įl&mas ALDLD. leidinys) Jau! į-ams< Manoma, jog nete-' 

kus dalies tos paramos,' 
MacDonaldo kabinetui teks ' 
pasitraukti ir. 
naujus rinkimus.

I spaudoje: renkamos raides. 
f Centro Komitetas dės didžiau

sių pastangų, kad ji būtų gata
va spalių mėnesi.

Gavau .visą eilę atviručių nuo
,d. A. Vadapalo (Ketsiičio). MiiTnpfp min Tilto Savo Jis biskj nesijautė gerai, todėl min1ete 11110 11110 daV0 

. išvyko tūlam laikui iŠ* Maskvos ; -r • Maine KfiAiLiiic
j Kaukazą kurortuose pasigy- IvIdZUS IxUOlKIUb

’dyti. Drg. Vadapalas išvyko 
j Skietų Sąjungą badmečio

drauge su kitais brook-
yiais. Kuomet tūli i
’ pabūgo sunkmečio ir pasi-

kontr-r
1. Vadapalas turėjo užten-
ąi bolAvi! :';kos valios vi- 

j sunkumus pernešti drauge 
ymilionais Sovietų Sąjungos 
'bininkų ir valstiečių.

ALBANY.— Thomas 
Burgess su savo trimis vai- •

....... ..~........................ -73
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MAINIERIŲ IR PLIENO DARBININKU 
MARŠAVIMAS Į PITTSBURGHĄ;

STREIKAS EINA PIRMYN
Ko- 

želio 30 d. prasideda alka-, mitetas vėl laikė posėdį ir 
dar kartą pareiškė, kad 
mainieriai nepripažįsta jo
kios sutarties, padarytos 
tarpe Pittsburgh Terminal 
kompanijos ir skebinės 
United Mine Workers of

■S

PITTSBURGH, Pa.—Bir- Eiliniu Nariu Streiko

;nųjų mainierių ir plieno 
i darbininku maršavimas i
Pittsburghą reikalauti tuo- 

[jautinės pašalpos. Mano
ma, jog tūkstančiai alkanu

oju darbininkų dalyvaus ši
ltoj eisenoj. Šita didžiausia
■ pasaulyj plieno ir anglies' America. Mainieriai yra su- 
■tvirtovė sudrebės nuo balso siorganizavę į Nacionalę 
! alkanų darbininkų—vyrų, Mainierių Uniją ir reika- 
: moterų ir vaikų. Jauja jos pripažinimo. •/
1 y ...... ..j..................................... ............... ...... .... '■ .ĮSSJLU.tt

i AMERIKOS IR ANGLIJOS BURŽUAZIJOS
NAUJI ŽYGIAI PRIES SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

1 Hooverio valdžia rengiasi ekonominės blokados prieš 
visai uždrausti įleisti Ame- darbininkų šalį. O tiksiąs 

i rikon bile kokius produktus tame, kad pakenkti Penkių 
i iš Sovietų Sąjungos. Iždo ( 
Į departmental skelbia, ;buk| 
| visi Sovietų produktai esą 1 
padaryti 

i Iš Londono pranešama^ kad, kiai parodo, kąd rengiama- 
■Anglijos kapitalistai taip | si prie karo prieš Sovietų 
pat ruošiasi prie uždraudi- Respubliką. O ekonominis 
mo Sovietų produktų įga-jkrizis, viešpataujantis šiari-; J 
benimo. Tas reiškia, kad Mien 1

i Amerikos ir Anglijos vai- lyj, : 
dančioji klase rengiasi prie i naujo karo.

Metų Plano pravedimui.
Šitas Amerikos ir Angli’ 

verstinu darbu.” įjos plutokratijos žygis aiŠ*

\ LL4 UI J CAAA j

kapitalistiniam pašau* v 
stumia buržuaziją prie į 
o karo.

-

KOLONIJŲ LIETUVIAI DARBININKAI 
KARŠTAI .MOBILIZUOJĄS! Į 
‘LAISVĖS’ IŠKILMIŲ DIENA

paskelbti' -------------------------
Vienas dalykas yra aiš- <’ ’ z 

į kiausias,-kad į jokį pirmiau 'džiaginiai. 
j “Laisvės” pikniką taipkar-j
[štai nesiovganizavo lietu- sios Anglijos lietuviai dar-
. viai dai bimnkai _ is tolimų , 5įnjn^ai Jelei ■ “Laisves” 
;kolonijų, kaip, i siemetinĮ ikniko ši karta paduosi.

j. tamsų dienraščio jubilejim, kaip pavyzdi, draugu 
' ??kp> i™™ įvyks liepos | monteliečiu ’ pasil.yžima:

Vienas dalykas yra aiš- darbais, dvasiniai ir me-

IŠ LIETUVOS
Nusišovė Jaunas 
Darbininkas

Hooveris Išgelbėjęs 
, Vokietiją nuo Revoliucijos

Pa.— ! WASHINGTON.-*- Penn*:’ 
metų ,'sylvanijos republikon. Beck, • ! • • T T • • 1 * 1 «

PHILADELPHIA, 
I Anthony Wilson, 21 t __  t
'■amžiaus darbininkas, šuva-1 giria Hooverį ir sako, kad' 
re sau kulką į kaktą, liepa-!jis su savo planu del kaTU ' 

“Kriminaline policija iš- kęsdamas skurdo. Paliko skolų Vokietiją išgelbėjo | 
aiškino, kad ekspedicijos' savo broliui raščiuką, ku-;“nuo komunistinės” revo* 
kontora, esanti Laisvės Alė-'riame sakoma: “Parduok liucijos. Pagyvensime, pa- 

[jos 58 Nr„ pasisavino Lie-[m;ln? lavon!l ligoninei už j matysime, 
|$20 ir užmokėk mano sko-. - y
loo -.rlvr. (J1Q ”

Naujas Didelis šmugelis
Kauno spauda praneša

Kaip, yra sujudę Naujo- tuvog KQmercijos

:Auga Švedijos Kompartija J
[ STOCKHOLM.— Paleng-' 
iva, bet nuolatos augVšvBf 
[dijos Komunistų Partijųš | 

dist-1 eilės. Bėgyje tik vienos saMf 
ker- vaitos birželio mėnesį su- 
Mai- tverta 8 naujos kuopos ir ■ 

strei- gauta 117 naujų narių.

000 litu sumai. Šios ekspe-iM . ai ir 
dicijos ‘ kontoros savininkai | AI^ Kapojimas 
buvo Alperavičius, Begalis I Vokietijos MaillieriaiTlS 
ir Rabinavičius. Visi jie va-1 

kriminalinės policijos;
silpna- kajs užėj0 ant geležinkelio' Uuly) 4 d. šeštadienį, Ul-ja j kur,į į Shimaitis 

: kar
“Montello, Mass.— Labai sulaikyti ir kvočiami. Su-

• visi tie asmens, 
tas

. . . tilto ir tuo
•evoliucion1eriais,|traukin .

Vorceątėrio ALDLD. kuopos 
tėjai pareiškė, kad randasi

r visa' ejlė draugų, kurie nė- 
jnmėkėjo savo duoklių už 
ios metus. “Mes žinom, kad 
: pasimokės/’ tvirtino drau- 

jįs, “ir $isfnuąiyilkinimas yra 
lik del apsileidimo.” Ir dide
liam apsileidimui turi būti nors 
5ykj padarytas galas!

’s , i , j ; i :) , • . .

Pasirodo, kad Centro Biuro 
uošiamoji dviejų savaičių mo- 
ykla-kursai turės gero pasisę- 
įmo. Jau visa eilė draugų ap- 
'■^te mokyklą lankyti. Bus jų 

ažai iš kitų kolonijų. Geis- 
, kad * pittsburgfečiai pri- 
tų bent keletą.

ūs piknikai šiemet skaithn- 
u kai kur viršyja pereitų 
į piknikus, bet pelnu ne. 
i bedarbė, mat!

J ~----------- ----
ew York.—Aplinkiniuo- 

^iesto1 vandenyse besi-
• Idydariu, prigėrė 14 

ių pereitą šeštadienį 
onadienį.

tarpu atlėkė [mer Parke; Brooklyne. !štai ką rašo:' 
Nelaimingas te- ] Imkime kad ir Worcestej (-- 

vas sumetė visus tris kūdi- irį, Mass. Iš jo atvažiuoja: 
kius į upelį, kurie prigėrė, trys draugų pilnos mašinos: 
o jį patį traukinys ištaškė.;į “Laisvės” pikniką;

'yra daugiau. negTi į bet 
>rį pirmesni metinį “L.” 
[kilį.
i Drg. S. Mažeikienė vakar 
atsiuntė atvirutę, kurioj

BERLYN.— Ruhro 
rikto mainieriams vėl 
ta algas ant 10 nuoš. 
nieriai vėl kalba apie

g rengiasi iš čia važiuo- laikvti ir
^ti autotaobihais į ‘Laisvės’ | kul.įe iš šios kontovoa

1 *tkus K j
Kvietkaus^ Prekes Pirko ar priėmė. Be

T. Bartkus, K 
Geo. :

i

Jaunieji Socialistai 
Eina pas Komunistus

: . IČILSILUILU cLLVII Ulę, UIUJVJ

BERLYN. Taip vadina-; praneša, kad iuodvi su drg.
ma Berlyno-Spandau, grupė instupiene, 
Jaunųjų Socialistų Lygos iš L ~ ’_____ ~ _____ _
22 narių perėjo į; Jaųnųjų .• jau nebe dvi, o trys pės-' atvažiuoju automobilium. 
Komunistų Lygą Vokieti-!^ ejna šimtus mylių į| 
joj. Jie pareiškė, kad jiem I “Laisves” pikniką; ir rašo,!
nebopakcliui su darbininkų ! kad Clevelando dar atva-1 
išdavikais. | žinosią “Laisvės” rėmėjai [

------------- ---  | ir masmomis. , Lenkija ir Čechoslovakija
PhiladelpMy Atydai! W

vieną darbininką. Kožnas 
jaučiasi priverstas suma-' 
žinti savo gyvenimo išlai
das iki žemiausio laipsnio, 
bet del to ne apleisti “Lais
ves” reikalų ir dalyvauti 
savo revoliucinio dienraščio 
iškilmėje. Nepaiso asmeniš
ko’ vargo, bile pasiekti 
“Laisvės” jubilėjinį išvažia
vimą ir parodyti pasiryži
mą visais galimais būdais 
ją remti tiesioginiais savo

Draugai, kurie važiuosite 
į “Laisves” pikniką, Brook- 
lynan, 4 d. liepos, susirin
kite trečiadienį, 1 d. liepos, 
8 vai. vakare, po num. 995 
No. 5th St., Philadelphia, 
Šiame susirinkime: galėsime 
suorganizuoti visą važiavi
mo tvarką. Stengkimės, 
kad kuo daugiausia nuvyk-, 
tume į “Laisvės” pikniką.

ALDLD. 10 kp. Vald.

pėsčios eida
mos, jau pasiekė Syracuse

[Ustupas,
l)0" kas ir T. Meškinis turi už- 

sitaisę mašinas ir jau pla
nus daro, kaip pasiekti) 
‘Laisvės’ svetainę ir,-paskui [kurių vertė siekia 2,000— 
gauti draugų, kurie nuro-j 3 000 litu Z’ 
dys pikniko vietą. Bus Be; i ^ija. jau’ turį 
vn 11 I ■» n i L?’t 1 z~l Ir i n 11» l.nri A o I

to, ši ekspedicijos kontora 
yra pasisavinusi ir kitų as-i 
menu bei ištaigu prekių,.

Vaikas Buvo 22 Valandas į
PATERSONO 

DARBININKAMS

, kurie nuro- [ 3,000 litų. Kriminaline po-
.. . . .. . . . ... .v uv.ia |UU VC1U UCt SUkklS-nuhai, Budrikis ir kiti. As L ; t. . , . . . .jtuotų šioje byloje dokumen-

G. Shimaitis.” į Kb”

OTTAWA, Ill.— Howard 
Smith, 16 metų jaunuolis, : 
išbuvo šulinyje 
22 valandas, bet likos 
vas išgelbėtas*

Visų lietuvių šilko ir da»
U7O1 darbininkų ir darbinin-

g kių. dirbančių ir bedarbių, 
i atsibus generalis susirinki-, 7; 
' mas liepos 2 d. 7 vai. vaka
re. Lietuvių Svetainėje, 62 
Lafayette SL, Paterson, N;

(Tąsa ant 5-to pusi.)
5,000 Laidotuvėse

ARNOLD CITY, Pa.
Laidotuvėse Mike Filipo- Dalyvaukite masiniai! šis 
vieiaus, nužudyto mainierių ; susirinkimas yra. šaukia- 
simpatiko, dalyvavo^ 5,000 mas Bendro Fronto Orga- 
stl 1u C1 ctlCv. 1. cA ■ nizacinio Veikimo JKomite* 
nierių Unijos organizato-atmušimui liginimo dar- 

_ riai ’pasakė prakalbas valandų ir kapojimo ai- 
49 kvietė mainierius kovot tol-Išnaudotojai pasiryžo 

darbininkų. Oficialiai skai- Pr^eį. baronus ir u^karti negirdėtai sunkias
tosi 8 valandų darbo diena, valdžią, kol jų reikalavimai: Są|ygas ant mūsų. Tik per

Gelžkeliežių Išnaudojimas 
Šiauliuose

Šiauliuose gelžkeliečių iš
naudojimas nemažesnis, 
kaip kitur. Prie prikrovi- 
mo ir iškrovimo dirba. WASHINGTON.— Len

kijos ir čechoslovakijos val
džia pasisakė už Hooverio 
planą delei karo skolų su
laikymo vieniems metams. 
Imeprialistiniu taškaregiu 
žiūrint, tas svarbu Ameri
kai todėl, kad tos dvi šalys 
buvo labai artimos Franci-

tarptautinėj politikoj.____ _____ _________ _____ _____ _
Francija Hooverio pla- del 7 .‘valandų darbo dienos [streiką, 
nepriima.

bus išpildyti.Dirba gi vasarą nuo 7 va
landos ryto iki 9—10 valan- .
du vakaro, o žiemą iki 6 va- I Visuotinas Streikas v / u
landų vakaro. Moka gi ma
žiau, kaip reikėtų mokėt už 
8 valandų darbo diena.

Gi 
no

kovą juos atremsime! Bus 
d. J. SIURBA, vienas iš

i “Laisves” redaktorių, ku- 
i ris išaiškins dalykus. Ap- 

SIMLA, Indija.— Indijos Tarę, išrinkime savo komu 
Federacija; tetą bendram veikimui su

'•' I
Geležinkeliečiuv v* A CA'l 1 VA Lt. \-IUA , \J t., L V/jll J. VVl U L V VA\/1. (AVI J CA ■ - - » —— —

Gelžkeliečiai privalo kovoti Į nubalsavo skelbti visuotiną i kitų tautų darbin inkais.
Ši kova apims 70,-! B.F.O.V. Komitetas.;;

(153-155)ir del 10 litų dienai. i 000 darbininkų.
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NAUJAS KARAS IR NUODINGI GAZAI
Prie naujo karo imperialistai 

rengiasi visu smarkumu. Pir-| 
moję vietoji jiems baisu daro
si del negirdėtai didelio pasise
kimo Sovieįtų Sąjungoje būda- 
vojiįne naujo gyvenimo, pasise
kimo Penktų Metų Plano, apie

• kurį pinha prisimindavo kaipo 
apie “bolševikų kvailystės de
monstravimą/ ’ o dabar ; dreba, 
matydami, kaip užbrėžtas pla- 

sekasi gyvenimai) įkūnyti.
įtš antros puįėS, pačių impe

rialistų tarpe niekad nebuvo ir 
nugali būti viehybės. Jų var- 
žytinės už pelnus ir pelningas 
rijikas privedė prie daugelio 
Mh’ jų. tarpe prie didžiojo 
1914-1918 j metų karo, kuris 
darbininkų klasei tiek daug gy
vasčių lėšavo ir pagimdė vargo 
ir skurdo.

.Imperialistinių, valstybių tar
pe eina varžytinės ir prisiren- 

. gintas prie naujos skerdynės.
Francijos ir Italijos, Italijos ir ■ r y. . -. r. . -• ,
Jugoslavijos, Anglijos ir Jung-| l‘L]r Pačl« imperialistinių vals
tiją Valstijų, Graikijos iriVMų. nes karas vis tiek_ yra 
Biilgai'ijos, ir ištisa eilė susi-1 ve<^amas darbininkų klasės lė- 
niovimų, vis arčiau priartina į

•Visos .1
bes labiau, ir stipriau apsįgin-,] 
kiloja. ----- *--2., . .
“ąpsaugoti savo tėvynę nuo už-*-^0.^0^ nąujo kaio. Musų 
puolimo.” Jų obalSis: “’ • k i •

If * /

LAISVE
iĮi|iiWĮ^Į'?»lr11 .................... i l,

Oportunistai Jieško Pritarėjų
Tūlas, bostonietis parašė, fašistus menševikus. O fa- 

provokacinį laišką “Raudo- šistai menševikai yra gerai 
ir žinomi komunistiniam revo

liuciniam judėjimui, kąip 
pardavikai darbininkų rei
kalų.

Visi sąmoningi darbinin
kai, kuriems rūpi proleta
riato reikalai, eina ir eis su

noje Artojo” redakcijai 
mano, kad jo plepalams kas 
patikės. Jeigu žmogus ra
šo ir bijo parašyti savo pa
vardę, aišku, ko vertas yra 
toks laiškas.,

Bostonietis savo laiške
prašo netikėt “Laisvei”, komunistais, o ne su fašis- 
“Vilniai” nei AKP. LS.CB., tais.
o tikėt jo laiškui. Girdi, su i komunistinis i 
oportunistais eina

Yra tiktai du keliai, 
_____ ir fašistinis.

“95 nuo-1 Fašistinis kelias dar turi ir 
šilučiai.” C.B. pridaręs daug daug šunkelių, bet jie visi 
žalos, norėdamas pravest sueina į vieną. Menševikai, 
naują lįųiją .ir tt. šimtus' fašistai, tautininkai, kleri- 
gerų simpatikų ir draugų j kalai, kairieji ir dešinieji

I Kas Daryti?
Sovietų Sąjunga, kuri karo 

nenori, kurios politika yra tai
kos politika, gazus ir maskas 
naudoja , ,lpt<>kieins tikslams. 
Gazus naudbja naikinimui vi
sokių laukų parazitų. Maskas 
prie chemiškų į dfirbų ir labai 
tankiai j d$yi liiįie kuliamųjų 
mašinų/kabą kulia javus lau- senas oportunistų plepalas.

Lietuvių Centro Biuras ne
turi savo atskiros linijos. 
L.C.B. linija yra Amerikos 
Kompartijos linija. Kova 
prieš L.C.B. yra kova prieš 
Am Kompartiją ir Komin- darbės bus ir

Jeigu ir pasitraukė badaus, šals ir žus lyg- ko
kie netikę sutvėrimai.

Kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė privalo rimtai 
pagalvot ir pasirinkt sau 
kelią. Buržuazija ruošia 
naują skerdynę, karą prieš 
SSRS. Darbininkai turi būt

kuqs'e. . ' ,1 .
, ‘ Kapitalistinėse šalyse visa 
tai naudojama ir rengiama tik
tai karui, žmonių žudymui. 
Kaip kurie nuodai yra ant tiek 
stiprūs, kad keletas numestų iš 
orlaivio gazo bombų gali už- 
mušti viso miesto gyventojus.

Komunistų Internacionalas 
nuskyrė 1 dieną rugpjūčio, kai
po prieškarinę dieną del viso 
pasaulio , darbininkų, kovai 
prieš imperialistų prisiren- 

, pulti ant Sovietų Są
jungos ir kovai prieš naują ka

Antradiėn., Birž. 30, 1931
■ į u . i i, -į .'i.; .i Į lira

Parodė Savo Juodašimtišką Snukį
1 . ■,/ . ' • ‘ f ' i "

Amerikoj Komunistų Par-! Seniau socialfašistų, o da- kultūros šaltinis.” Čia mes 
iiai. HJptnv SekpimiY A... stačiai juodašimčių turim pavyzdį to, kaip

Bet sinis mūsų priešas (“Dar-?, 
kairiųjų "darbininkų ^oVga-1nePasa^° (komunistai), kur Ims”) naudojasi senomisde- ; 
nizacijdms, “Laisvė: 
hies” ir 
dakcijoms, 
čiams komunistams ir šiaip 
■darbininkams gerai žino
mas ir kaipo revoliucionie- 
rius-komunistas-, visų dar
bininkų mylimas ir nenuils
tamas su darb. klasės prie
šais-kapitalistais kovotojas, 
paskutiniu laiku ALDLD. fašistų diktatūros šalis. Ęol bar “Darbas” naudojasi ge- ?

■ ■■yl........   n

liūdna Žinia

tijai, (Lietuv. Sekcijai), A.
L.D.L.D. Centro Komitetui i , ,, N 6 . «
ir visoms kuopoms, kitoms! , z, . .

~ ’ į” “Vii- ir kaip Jankauskas šmeižia, žiniomis “Raudonojo Arto 
Darbiu. Balso” re- mulkina (komunistus). Jan-j jaus

ypač detroitie-Įkausko redaguojamo “Dar
bo” lig šiol dar nepacitavo 
nei eilutės...” Ir tame pat 
“'Darbo” numeryje skaito
me: “Bet reikia atmint, kad į kuri kėlė aikštėn ir “Raudo . 
čia (Amerikoj) ne Rusijos no jo Artojaus” ir amerikie-i- 
proletariato ir ne Italijos i čįų dešiniąsias klaidas. Da- :

klaidomis, klaidomis ■ 
iš tų laikų, kada jis bend* M 
ru frontu su Amerikos de- • 
šiniaisiais kovojo prieš Lie
tuvos komunistų spaudą, • ■

pastūmęs į šalį.
Tie visi pasakojimai yra

terną.
kaip sako “geri” simpatikai 
ir “draugai” dar nereiškia, 
kad Kofripartija turi sekt 
juos. Jei oportunistams ne
tinka partijos vadovybė, ne 
partija kalta.

Jeigu tokiems bostonie-

bininkų revoliucinis judėji
mas, jie nebėgtų iš kovos 

kapitalistinės valsty- Ja šaukia visus darbininkus j,fronto, O dar
.demonstracijas 1 dieną rugpjū-.votų. Kas šiandien bėga is 

Tatai daro neva kad'^10» Prieš Pasirengimus išnau-! kovos lauko, tas nėra revo- 
_ ! ‘ ‘ ™ j....................................

j£u0 į reikalavimai, kad visi pinigai,

Kiekviena Komunistų Parti-

oportunistai ir k. visi eina- 
atskirais šunkeliais prie 
vieno bendro fašizmo.

Pakol proletariatas neap- 
vienys savo jėgas po komu
nistine vėliava ir nepakeis 
buržuazinę diktatūrą pro
letarine, x patol kriziai-be- 

darbininkai

116 kp. nariu ir 1930 m. tos 
kuopos pirmininku buvo 
(Maskvoje), po ilgos ir sun
kios ligos—žarnų džiovos,

lių kasyklose, 14-VI-1931 m. jorgamzacijas.” Vadinas, re- jvlams Komunistams, o renfc 
Sovietų Sąjungos ]
(pietiniame Kryme) sanito-i proletariato diktatūros šalį 
rijoj-Eupatorijoje,^ draugas (Sovietų Sąjungą) prilygi-]“-

\ . na prie fašistų diktatūros J žiuos ’nuo’ tokių
Jurgio idėja, ša]įes (Italijos), gi Ameri-.kaip “Darbas.” 

^<os kapitalistų .diktatūros, 
šalį stato augščiau Sovietų 
Sąjungos. Ir visgi drįsta 
kalbėt, kad “Darbas 
meižia komunistu.

Iš augščiau minėtų “Dar-' 
žodžių taipogi aiškiai'

kas mes čia dar turim šio-

Milius Jurgis mirė.
Draugo 

kaip minėtoms Amerikos 
proletariato organizaci
joms, taip ir Maskvoj liet, 
darb. organizacijoms gerai 
žinoma. Del to draugo Jur
gio paminėjimui komunisti
nio vakaru tautu mažumu • v v * v i

universiteto (lietuvių sek-lbo

ra proga, ir ginkluojasi t j
K

kią tokią spaudos ir žodžio Artojaus” senomis kląi-• I 
laisvę bei teise organizuotis domis, kad tik daugiau ĮWr 
ir palaikyti darbininkiškas! los atnešt Amerikos lietu-!

kurortu Inegato Jankausko “Da/bas” i Amerikos dešiniuosius.. Mes 
unital Im-AWnri^n žali 1 manom, kad “R. Aj

patarna- < 
atsimbe-'.Į 
šlauištų/'oj 

v J /”

i meskim Darbo
I . .- . V. .vim a ir griežtai

nes- WORCESTER, MASS.

Iš Priešfašistinio Pikniko
Birželio 14 d., 1931 metų, 

cija ne tik atviras komunis- įvyko Worcesterio Priešfašisti- 
tų priešas, bet kartu ir nio Komiteto piknikas, LSD. 
Amerikos kapitalistu gar- B. Draugijos Olympia parke.

X *■ T).. I.TrZvr. rA r,. ! r, 1, TV1 /4 II ft

čiams nors kiek rūpėtų dar- pasiryžę apgint rusų revo- [ torius) ruošia tam tikrą su- matyti, kad “Darbo” redak-i 
■ • • ■ ..... iLicijos laimėjimus, -kurie|sinnkimą. " “ “

į J yra laimėjimu viso proleta-j . T T.T 2 ,- - 1 i ALDLD. HS-ios kuopos.smarkiau ko- imto. < .. , . v. , 1 .P V žalais ' vaWba apie šią liūdną ir 
1 labai skaudžia žinią, kaip 
CK. ALDLD./ taip ir vi
soms kuopoms pranešdama, rašto vieta tai,dar tik 
tuom pačiu reiškia visiems 
draugo Jurgio giminėms, 
del jų mylimo giminaičio— 
Jurgio mirties dideliausią 
draugišką komunistinę už
uojautą.

liucionierius, o paprastas< M n f I DCTIf AI AI 
bailys, kuris tinka tik žvir- «L«A« llLlIkALAl

geriau busimi ginkluoti, : tuo Į'itfie y[a f^,rt‘ bliams baidyti iš kanapių. )
saugesnis mušti kraštas!” ' Q kanuolių, budavojimui .
mes'žinoijie/kad kuo ‘ labiau karo laiv«- orlaivių ir .gamini- _ Amerikos proletariatas 
ginkluoiaa- tuo arčiau :n autas niui amunicijos, tuc tuojaus nėra jau toks nesąmonin-ginkluojasi, tuo arčiau naujas
karas, kuris biis! day baisesnis į jUW. aLduoti bedarbių a^dr 

'irĮ^lž per^itąj j vi-J ~ '
sapasaulinį karą F

j Nuodingi Gazai,
""•Busimajame kare didelę f w,- 
lu^VaidfriSi orlaiviai ir nuodim- 
gil/gazai. Jie jau buvo panau
doti pereitam kare. Kaip ty- 
riitBjimas -parodo, tai du tūks
tančiai metų atgal, kada Chi- 
niįa buvo priešakyje civilizaci
joj tai chiniečiai jau buvo iš
radę nuodingus gazus. Tais 
laikais jie pripildavo į tam tik
rus puodus sieros ir salietros ir 
uždegę įsiūbuodavo ir numes
davo tą puodą į savo priešų 
tarpą. Iš karto mesdavo iš 
rankos, o paskui išgalvojo tam 
tikrus prietaisus ir numesdavo 
net; 800 pėdų tolumo. Tuos 
pųpdus ir vadindavo — “dvo
kianti puodai.” Vėliau mažu 
pamažu jie buvo užmiršti, o 
pereitam kare yel atsirado ir 
ddr baisesni gazai. i

,’Dabar yra žinoma kelių rū
šių nuodingi gazai; vieni iš jų 
užnųodina žmogų k ve puoj ant, 

į: antri suėda odą, kur tik jie pa- 
B* o treti priverčia verkti 
/'■ ir /pagadina akis.
| >WP vądinamas “garstyčių 

gf^as” degina drabužį, odą ir!
g kur tik paliečia; apakina ir su-; 

gadina kvėpavimo organus. Jis i 
gaji pasilikti ilgai apkasuose!

eur jfe$ paleistas, j‘Chy- 
; pogįnis gaząs labaj 1 aštrus. 
/ Čmųrinis lenda visur į burną, 
/ no^i' ausis, ir akis; pradeda 
I snįiugti’ V ’esti gerklę ir grei-

<K

H

Publikos atsilankė vidutiniš
kai. Draugas J. Galkauskas • 
iš Norwoodo, pasakė labai pu i- ; 
kią ir įdomią prakalbą, pri-; 
mindamas, kad sklokininkai 
griauna darbininkų judėjimą,' 
Komitetas taria širdingą p.adė- 
dėką Galkauskui už atvažiavi
mą į Worcester} be jokio at-, 
lyginimo, Taip pat trumpai; 
kalbėjo anglas kalbėtojas. Po 
jo kalbos, tai dar labai svar
bią prakalbą pasakė draugas; 
iš Bostono apie Pionierius.

Aido Choro vyrų kvartetas 
sudainavo keturias darbinių- 
kiškas dainas. Po prakalbą 
įvyko ir sporto programa, kuri 
susidėjo iš dviejų porų ristiką 
ii’ “volley-ball” lošimo, kurį 
Aido jauktas laimėjo.

Buvo atsilankę sklokininkai. 
Girdėjau, kad platino arttrą 
leidinį savo šlamšto. Tai la
bai peiktinas darbas sklokinin- 
kų, o dar labiau tų, kurie pri- 
klauso prie Priešfašistinio Ko
miteto, nes jie išeina prieš 
darbininkišką veikimą. To
kiem darbininkų klasės neprie
teliam, kurie nori pakrikdyti 
organizuotą revoliucinį . veiki
mą, tai nėra vietos šioje orga
nizacijoje ir kitose dart;";v‘- 
k iškošė organizacijose, 
tiesiog eina su fašistą, 
prieš darbininkų mases. . ’» 
cesteris tuojau turėtų apsia 
ti su tais “double-faced” ž 
nėmis.

Priešfašistinio Komitet
Korespondentas.

Augščiau minėta “Darbo” 
ne

kaltas avinėlis” palyginus 
su tuo, ką mes randame 
“Darbo” rašte pavadintam: 
“Jo milista Kom-in-Tar- 
nas.” Pastarasis raštas tai 

I šlykščios pliaukštynčs ir 
ALDLD., 116 kuopos vai- Į prieš Amer. lietuvius komu- 

dyba, kai]) draugo Jurgio pistus, ir prie,š A. Komuni- 
velionies draugams, tai}) h’Įtų Partiją, ii? prieš visą Ko-i 

—ą, Tokių šlikštybių, 
kokios tame rašte pa-sitai- 

lietuvių spaudoj Ameri- 
Su jomis

RAPORTAS

A.P.L.A. 47-tos Kuopos 
Darbuotes

A.P.L.A. 47-ta kuopa nariais 
buvo užaugus iki 132 pra
džioj 1930 m. Narių skaičius 
sumažėjo su 1 d. birželio, 
1931 m., iki 110. Nuo 1930 
m. 47-ta k}), užmoka už savo 
narius, kurie reikalauja, duok
les iš kp. iždo. Yra

gas, kaip oportunistai jį 
Kasdieninė be- 

„ ,.;u iaaaaaaa i juaiuv, smukimas banku ir 
■ "i baisiausioje ' padėtyje. I akcijų bll'Z.Oje aiskwi rodo 

► kapitalo 
puvimą. Darbininkai, ko
vodami kasdieninėj kovoje 
už duonos kąsnį, užsiarta- 
vos. Jei šiandien dar kurie' apie $36.00.- 
neina su Komunistų Parti-1 47-ta kp. yra narė 
ja, jie yra suklaidinti bur- mol5a. kas mėnuo po 
zuazimų agentų arba daių . * ’ ‘ 
neišmoko marksistiniai le-!mi-q 1111 cl 

reikalas, 
serus

Kuopa aukojo sekančiai: 
$10.00 Sovietų lakūnų pasiti-

. , . fan- gas, 1
dei ir jų šeimynų pagelbai. J 'nerstato 

Vien tiktai Jungtinėse Vals-į t T - 
Hincn virS 10 AAA OAA ri-a

’darbių baisiausioje }__ _____  .
] Jie ir jų šeimynos kenčia badą ’Amerikos 
ir skurdą, o tuo pat laiku val- 
dži išleidžia miliardus dolerių 
prisirengimui prie naujo karo, 
budavojimui karo laivų, gami
nimui ginklų, amunicijos ir 
nuodingų gazų.

Darbininkai ir bedarbiai, jų 
moterys ir vąikai, privalo ma
siniai dalyvauti 1 dienoje rug
pjūčio prieškarinėse demon
stracijose ir reikalauti, kad ka
ro reikalams skirti pinigai tuo
jaus butų perduoti bedarbių ta
ryboms! Mes privalom parodyt 
išnaudotojų klasei, kad jų ruo
šiamame naujame kare nebūsi
me kanuolių pašaras už buržu
azijos reikalus. Mes privalome 

j duoti suprasti, kad ginklai, ku- 
| rie bus įteikti į mūsų rankas 
i tam, kad skersti kitų kraštų to- 
kius.pat darbininkus, bus atsuk
ti prieš savo krašto išnaudoto-

> centą už 
Turi “Vil- 

viena serą ir visados re- 
‘Daily Worker},” kada 

Taipgi k p. turi du 
Laisves.”

aukojo

jo giminėms praneša: nors:minterną. 
draugas Jurgis mus jau ap 
leido—mirė, bet jo idėja gy- ko, 

greičiausiai iijkoj dar nebuvo.
gyvenimai! gal susiligt tik Lietuvos fe- 

Sovietų [derantų “Darbininkas”, ku- 
______..... įgy-j ris nevieną kartą:rašė daug 

vendinsime ir tuom pačiu' šlikštybių prieš komunistus, 
dirvą socialiai revoliucijai I Dabar Lietuvos federantų 

i paruošime._______________ i “Darbininkas” turi tikrą
Su draugišku komunisti- Į savo brolį Amerikos social- 

“ ” i fašistų “Darbo” asmenyj.
Tų šlikštybių nėra reikalo 
čia cituot. Kas perskaitė 
“Darbo” “Jo milista Kom- 
in-Tarnas”, tam aišku pasi
darė, kad apie “Darbą” da
bartinių metu spiečiasi tik 
aršiausi komunistų priešai, 
tikri juodašimčiai, parsida-

išmokėta
!va ir mes 
pilnumoje ją 
įvykdinsime, t. y., 
Sąjungoj socializmą

ninistiniai protaut ir nepa
žįsta savo klasinį priešą.

Amerikoniška buržuazinė
“prosperity” privedė prie.. . ... T.
to, kad milionai darbininku vimLU ’ * ■ a.v ’. .v _ j :! tuvių Kolektyvui; $10.00 Lą-
įsmesti is pramones neturi j bor Defenderiui” ir paramai; 
ko valgyti. Gauname daug - -
laišku nuo darbininku, iš-V v 7 •

dirbusių 10-20 metu, kurie ' Ir J
badauja ir nežino kaip pa
laikyti savo gyvybę.

Kad Pruseika eina

niu nuliūdimu, 
K. Matulaitis,

ALDLD 116 kp. pirmin. 
$5.00 Bedarbių Tarptaut. rei- Maskva, 16-VL 31.
kalams; .$5.00 “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimui.

Kuopos pastangomis buvo 
surengtas laimėjimas ligoniui 
R. Grigaliūniui ir padaryta; 

SU pelno atmokėti gydytojui, Dr. j
. Kuopa pa- 

kad ir darbininkai turi eiti, paiko nuolatinius ryšius su 
Ne visuomet galima su- parptautišku judėjimu ir de- 

tikt knd ir’ -n didžiuma ' išduoda raportus kiek-U > caa n mi aiaziunia., vienam susjrin^ime. 47-ta kp. 
Palei bostomecio supraumą.finansiškai stovi gerai. Ižde 
Chinijos Raudonoji Avmi-| turto yra $127.98. Taipgi kp. 
ja neturėtų kovot su baltų-i turi paskolinus sergančiam na- 
ju armijomis, nes " baltieji ir uz bedarbius is-

' . turi didžiuma. O mes ma-1 mopkėta su,virš ,
tome, kad Chinijos Raudo-1 sutVertas A.P.L.A. 3-čias Ap- 1 » J • • * » _1 _ _

' Apskritys darbuojasi su- 
taF^agimdSinii^ iMinkf *ale^os ' imaęiąjn au Kart paskelbė, i“Knj^alSs-p K/X i>a-

' ira«M yra lAbai-cAoiinįaš' nes p,km^ sureąg? Augustas., n-.kad,Jle ;SUnai uns raudonai'- le '8lmus n„viaa9.os buvo pa’

čihsko. t ' j
Papietavę fr besikalbėdami, vadovybe Chinijos Kompar- J lyginta ir visi nariai patenkin- 

draugai prisiminė ir apie c>r- tijos, davė smūgį per
nąs perstatą d. ;j?. Pabalį, ku-j \ -- ■- -

jus, kad imperialistinis karas, oportunistais, dar nereiškia,} Palevičiui .$75.80. 
kurį ruošia viešpataujanti kla- - - • - ...
sė, bus paverstas į piliečių ka
rą, į karą pavergtųjų prieš pa
vergėjus.

1). M. šdlomskus.

BINGHAMTON, N. Y.
yra

Birželio 2f d. įvyko drau-!110*)1 Armija perejo iŠ apsi- skritys ir jau gyvuoja du me- 
gLškas piknikAš’d. d. Juozo ir'gynimo į'ataką. Nankingo'tai.' —
Valerijos ' Kąrnijnskų . i ūkyjej.baltięji v du kart ; 'A k n,fin4’'hr< _ _1 ___
Zosė Žrųitriaį ’nri^in.injup sye

nematomdę, tik už kokios 
F m* a/ba daugiau žmogus pa-j 
| siįų^la silpnas ir greitai mirš-i 
? taA]Yra ir daugelis kitų. Vie- Į 
I hi;iš jų yra'paleidžiami iš spė-: , H 
f cMJiii tankų, kiti šaudomi iš I «ani2aclJas- 
< kanįodų ir šautuvų, nes kul-l

tarpe narių ir valdybos. Klai- 
, kurios buvo padarytos ■ 

mil, tačiaus Raudn. arm., po'kuopoj per sekr. J. V., yra at-

j , abu Ill-
į’ ! kartu, paimdami daug amu- 

... “'k A'inicijosir kariuomenė Apie'— ns trumpai paaiškino 1. D. AJ •’ ... . .. 1
**,ĮĮi,luJe)tul,, tuosiKa7Als ,»■ naudą ir kvietė visus paaukoti mihonų Chimjos prole- 

» suorganizuota po 
Chinijos Sovietų valdžia.

Dalis oportunistų naudo
jasi Jankausko ir Grigaičio

cielių sprogsta;
į M||ngįa *v ’ • ’

> ęB&ni pavėju ir tt.
<t . • ai’ka del šios organizacijos. Nors tariato
ketami iš orlaivių bei palei- ir mažas būrelis tebuvo, bet 
ml-gavėju ir tt. suaukota $8.30. Aukojo se-
Uo gazų apsaugojimui yra Į kanti draugai po 50 centų: L. 
Ita maskęs ne tiktai žmo- šimo}iQnas^ u. M. šimoliunie- 

bet arkliams, f - 1---- " ™
te naikidjarmems šujiims bei

V. Kapičauskienė, P. Tu- plopalais.,.;^Tokie opoitunis-
T V V. --------------------------- ------------- 1 -

£d^Mpdžiarns. Bet tuo pat kar- E: Vitartienė, B. Zmitraitė, P. f '___________________
dųarillteį? ekspertai išranda

kitQ]^iu<5z gazus, kurię pri- raitė. L Vėžis-

ir karo į ne 
mas, J; Vėbra, J. Ručinskas, 
- ........ .........
Pabalis, H. Včžienė. V. Zmit-į 

h—40c. Po 25c:1 minskienėf J. J. Kaminskas, 
15 c. ’

tai yra laiškūs kandidatai į

Žmogų nusiimti tą mas-* y. Vitartas, A. Mačiukienė, P. M,~Banys 
krip tai. ašarų, čiaudėjimo Mačiukas, A. Zmitra, Z, Zmit- 

pf kiti gazai. riene, G. Bey„ M. Bey, V. Ka-
Mačiukas, A. Zmitra, Z. Zmit-

47. Kp. Sekr.

"i ““Litekso” ■.............
j Kaune numuštas užmokės-, 
i tis už darbą net ant 25 pro
centu. Pirma buvo moka
ma 45 centai už tūkstantį 
šusų, o dabar jau- tik 34c. 
Darbininkai privalo kovot 
del 7 valandų darbo dienos 
ir bent 60 centų už tuks-1 
tantį šusų (įaustų siūlų)A

Laisvės Choro Nariams

HARTFORD, Conn.—Drau- konitalistams • Ten sniegai ir draugės, jūs žinote, kad k^pKa-lStan S. e- G
mes turime dalyvauti eilėje ”iasi tie Amerikos kapitallS- 
parengimų ir piknikų šią vasa-, tų provokatoriai, kuriais 
ra. Taip pat mes turime dai- taip garsios įvairios tamsios, 
nuoti Dainų Dienoje. Ten Amerikos .vietos, 
dainuos visi Conn, valstijos- 
chorai. Gal būt, kad bus dar 
ir iš kitur chorų.

Negalima pamiršti, kad pik- 
! nikuose chorai dainuoja dide- 
į liai publikai žmonių, kurie 
I klausosi, kaip choras dainuoja 

-—gerai ar blogai. Gi mes vi
si norime, kad choras geriau, 
o ne blogiau dainuotų. Visi 
norime girdėti pagyrimus, b ne 
kąd nupeįkinius. ;

• O; publika, geriau myli tuos: 
'‘chorus, kurie geriau prasilavi-1 
nę ir atlieka gerai savo par-1 
eigas, sudainuoja gerai. Tada 
ir tiems choristams geriau, jei 
chorui sekasi dainuoti. I

Labai svarbus dalykas tai.
darbininkams ]<ad dabar choras rengiasi prie

Tuo tarpu lietuviški de-, | 
Išinieji (Pruseika ir kompa-J 
nija) blokuojasi ne tik su;! 
renegatais Butkais, bet kar- į! 
tu per Butkus ir' su juoda-1 > 
šimčiais Jankauskais. Taip 
toli nuvedė’ dešiniuosius jų 
kova prieš Amerikos Ko
munistų Partiją.

Mėnulio Paviršius Apdengt. 
Ugniakalnių Medžiaga

žiūrint per teleskopus, mok 
islhninkaj jaįu sęn^i’spįėjį, kac 
mėnulio' paviršius, yra apdeng- 

1 tas sustingusia lava; o lava tai 
lyra medžiaga, kuri susidaro iš 

Pastaba. Kad geriau sek-patirpdint^al\™e‘1'»-^
tusi sukt Amerikos lietu- < ugniakalnių (vulkanų). įšsiver 
viams darbininkams galvas,!Dabar yra tikrai pM’ 

ta, kad mėnulio “veidas” 
apdengtas tokia sustingi 
ugniakalnių išvirta “ko 
Amerikinis astronomas I 
E. W’right surado, kad į m- 
linį instrumentą polarisk 
atsimuša nuo mėnulio visa’

\iams aaroinmKams gaivas, [žinių, 
j uodašimtiškas (‘Darbas,
atsimindamas apie Ameri
kos dešiniųjų artimumą su 
Sovietų Sąjungos dešiniai
siais, greta užpuolimų ant 
Sovietų Sąjungos ir savo _________
šlikštybių pries lietuvius j kios rūšies šviesa, kąip ir 
komunistus ir prieš visą j sustingusios lavos ąųt žei 
Kominterną, imasi “gint”;0 tai parodo, jog ir'ant 

’!Minsko “Raudonąjį Arto-Įlluli<) tbkia pat medžiaga
ją.” Girdi, “tai ne Anga- 
riečio leidžiamas “Balsas”

“Komunistas”, “Raudo- į 
us Artojas”—tai “žvmus

Dainų Dienos. Tad, draugai 
ir ‘drauges, choristai, lankyki
te choro pamokas reguliariš- 
kai ir dainuokite, kuomet atsi
lankote. Taip mes galėsime 
progresuoti pirmyn, o ne at
gal. Taip pat ateikite Į pa
mokas laiku, ne vėliau 8:15 
vai. vakare.

Choro organizatorius ir mo
kytojas irgi turėtu prižiūrėti, * 

lan- j 
!ir

Choristas. IRI

Kad kova o-Prini eitu rpi-1 ------- Kova geriau eitų, rei Į]:acį dainininkai laiku atsil 
Pinigai'priduoti į T. D. A. kia organizuotis ir ruoštis į ]ęytų ir gerai mokytųsi.

Reporteris.

SKAITYKIT, PLATUS 
“LAISVĘ^
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L. BERNICE ŠALINAITĖ

Muzikos ir balso mokytoja, kompozitorė 
ir cohrvedė. Jai vadovaujant dainuos

, SIETYNO CHORAS IŠ NEWARK. N. J.
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DRAUGAS
Kompozitorius ir chorvedy: 
veikėjas darbininkiškos dailė 
jam vadovaujant bendrai

Noruoodo ir So, Bostono ( herai

E. J. SUGAR
, uolus 

<li rvoj, 
dainuos

ELENA RET1KEVIČIŪTĖ 
žymi pianistė ir kompozitore, jaj vadovau

jant bendrai dainuos vietiniai 
AIDO IR LYROS CHORAI
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DRG. R. MIZARA
“Tiesos” redaktorius, jau 
parodęs savo talentą kaipo 
rašytojas net ir dailiojo li
teratūroje, kalbės apie “Lai
sves” jubilėju.

Stokite i Komunistų Par
tiją kovai už laisvę darbi

ninkų klasei!

< Darbininkų vaikai turi 
būt Jaunųjų Pionierių 

organizacijoje!
Čia paveikslas tų devynių negrų jaun'uoKų iš Scottsboro, Alabama iš kurių 8 

ja.v. nuteisti sudegmirmti elektros kedčje, o vienas dar laukia paskelbimo mirties 
dekreto. Šiame piknike bus sulestas vei kalas iš bylos tų jaunuolių. Čia matysite 
kaip neteisingai jie yra pasmergti mirti.

’ DRG. A. BIMBA
Viepas “Laisvės” redakto
rių,' -darbininkų• rašytojas ir 
kalbėtojas sakys prakalbą * 
šiame piknike klasių kovos 
klausimais*
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Pradžioje 25th Ave

PROF. RETIKEVIČIAUS1R WM. NORRIS DVI 8-iiiy KAVALKU ORKESTROS GRIEŠ BE PERSTOJIMO
Piknikas Prasidės 12-tą Valandą Dieną. Pirma Dalis Programos Prasidės 5-tą Valandą, Antra Dalis 7:30 Vai1
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CHORO TYMU. LAIMĖJUSIEJI GAUS DOVANĄ.

įsi

■ VOLLEY BALL GEMAS Pradžia 19 Vol 018113
LOŠ NORWOOD!) CHOROTYMAS SU WORCESTERIO » i MtlOU VUli

MWMW

Brooklyn, N. Y
. . ’ • I

TRAUKIMAS VIRVES
MASSACHUSETTS SU CONNECTICUT IŠBANDYS SAVO 

SPeKAS. LAIMĖJUSIEJI GAUS DOVANĄ DežĘ NAU
JOKO CIGARŲ.
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ily Workeriui” A. L D. L D. ŽiniosAukos

GAISRASD. Furmanov Vertė D. M. Sol Omskas

ti

J. Kupčinskas,!
K. Lakitskas, j 
$1.00: B. Kai-!
A. Chaponis, •

J. Boslc, A. Pajaujis, P.'

Antradien., Birž. 30, h
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(Tąsa)
—Kubanius negali sutikti su mintimi, 

—įrodinėjo vienas iš gudruolių,—su min
timi apie tai, kad Kubanius yra turtinga 
šalis-lyguma, kad ją galima čiulpti, melžti 
ir tt. Kubanius yra laisva šalis, jeigu jūs 
norite, tai nedidelis savistovus kraštas, 
laisva valstybė. Ir mes nenorime niekeno 
priespaudos ant‘ mūsų laisvo kaklo, nei bol
ševikų, nei caro. Mes ir patys mokėsime 
tvarkyti savo kraštą... Štai kodėl mes 
pulkais ir armijomis sutinkame bolševikus, 
štai kodėl iki paskutinio kraujo lašo mes 
privalome kariauti už laisvę, už galutiną 
savo pasiliuosavimą... Šventa ir augŠta 
misija ir istorinė užduotis gula ant mus— 
padaryti Kubanių laisvą. Ir del to augšto 
tikslo dedame mes savo aukas, savo pasi
šventimą, ir jeigu bus reikalas, atiduosi
me gyvastis.

Kalbėtojas pasikloniojo, o publika paly
dėjo jį delnų plojimu.

Dar ilgai “liuosuotojai” sakė kalbas,, ir 
vis keiksmai ir pasižadėjimai kovoti prieš 
bolševikus, keiksmai ir pasižadėjimai. Pu
blika pradėjo jau nerimauti, judėti ir kal
bėtis. Iš karto negarsiai, o paskui gar
siau ... Ona Petrovna tą pastebėjo ir pa
sikalbėjusi su kuom reikia daugiau nesta
tė kalbėtojų, prasidėjo numeris antras'— 
eilės, deklamacijos, dainos ir tt., bet vis
kas taip buvo prašta, kad neinteresavo.

Trečias numeris, tai šokiai. Jaunimo 
jau buvo pilni koridoriai, kiti del “drąsos” 
gavę vyno gėrė tiesiog iš bonkų, porelės 
rinkosi tamsesniuose kampeliuose, pilna 
buvo nusirengiamoje, ir gudresni ėjo į sod
ną ir kiemą... Nadia ir Prižaničius sėdė
jo ant lango gale koridorio, priėjo jos pa
žįstamas gimnazistas Čudrov ir perstatė 
Nadiai nepažįstamą jauną žmogų:

—Nadia, štai mano draugas... Jis labai 
norėtų su jumis susipažinti...

—Kas tokis ?
—Vienas mano pažįstamas rašėjas.
—Rašėjas? Ar vietinis?
—Ne, jis yra iš Novočerkasko... Nese- 

■ nai atvyko...
Nadia su ukvata davė sutikimą, čudro- 

~vas" arčiau privedė nepažįstamajį ir per 
statė, kaipo Viktorą Klimovą... Su 
no Viktoras ir su Prižaničiu.

A. L D. L D. 4-to Apskričio 
Konferencijos Delegatų 

Žiniai

ir turėsime visokių smagumų. Kurie I . ELIZABETH,. N. J. 
neturite autoinobilių, malonėkite būti Važiąvirifui į ’ “Laisvės” pi 
prie L. Sūnų ir Dukterų Draugijos yra paimtas puikus busas. Ka 
syetainės, kaip 10 vai. ryte. Ten ko- „te važiuoti 4 liepos, užsi 
mitetas parūpins žėdnam vietą ka- vietą iki 2 liepom pą» A. S 
ruoso. Gi jaunimas, vaikinai ir mer- i 265 Second St., Elizabeth, JLį 
ginos, kurie norėsite važiuoti didelia-1 Rusas išeis 1-mą vai. dieną, nu$--------- .... . . „  (151-1W)
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Surinko Draugai S. R. ir A. 
Narovienč

Aukojusių vardai: 
Minersville, $5.00; 
Freeland—$2.00. Po 
tauckas, St. Clair; 
Minersville.
Valentą, O. Žemaitiene, J. Karbus— 
Shenandoah. A. žemaitis, Reinerton. 
Po 50c; P. Urban, Ashland; S. Vir
bickas, Llewellyn’; V. Ramanauskas, 
Minersville; S. Pečiulis, Marlin; M. 
Krikštanas, Shamokin; J. Paulavi
čius, McAdoo; J. Kaminskas, Miner
sville; A. Palsky, Freeland; W. 
Grebellne, M. Anciukaitis, J. Petrai
tis, A. Kazokas, M. Abraitiene, M. 
Žioba—Shenandoah; J. Pacauskas, 
Lost Creek; J. Swede, W. Hazleton. 
Po 25c: E. Stankevičiene, J. Kučins
kas, P. Potos, M. Šiurmaitis, P. 
Stagniūnas, B. Besky, S, Kuzmic-! 
kas, K. Lazuk, F. Link, O. Dainiene 
S. Reikauskas, J. Jodzevičius, E. Mo 
tuziene, K. Motuzą, A. NaravienJ.

Draugai, kurie esate išrink- 
delegatais į A.L.D.L.D. 4-to 

Apskričio konferenciją, įvyk
stančią 4-tą dieną liepos, po 
num. 334 Federal St., Youngs
town, Ohio, tie iš Pittsburgho 
apielinkės, susirinkite Pitts
burgh ir Lake Erie gelžkelio 
stotyj. Stotis randasi West 
Carson ir Smithfield St. 
čia traukinys išeis lygiai 
vai. senuoju laiku, arba 
vai. sulyg dienos šviesos 
pymo laiku.

Tikietas kainuos $1.80 į abi
dvi puses ir bus geras iki pa- 
nedėlio. Taigi, draugai, įsitė- 
mykite* šį pranešimą ir būkite 

į laiku nurodytoj vietoj, tai bus 
į parankiau ir smagiau visiems 
t sykiu nuvažiuoti.

Iš
8- tą
9- tą 
tau-

DETROIT, SUCH.

Birželio 20 d. A.L.D.L.D. 52 
Susi

me troke, galėsite nuvažiuoti veltui, 1 s. Park St. 
nes tam bus prirengti trokai. O ten 
nuvažiavę turėsite daug “good time.” 
Bus bolės lošimas ir bus įvairių lenk
tynių. Jei tą dieną lytų, tai paren
gimas įvyks svetainėje, 1057 Hamil- I 
ton Ave., Grand Rapids, Mich.

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Į 

kuopos susirinkimas bus trečiadienį, | 
1 liepos, 774 Bank St, 7:30 vai. va
kare. Draugai, visi dalyvaukit, nes 
turime labai svarbių reikalų aptarti, 
tinote, kad L.D.S. Conn. Apskritis 
rengia išvažiavimą 19 fliepos, Lietu
vių Darže, tat surengimas yra pa
vestas mūsų ir Oakville kuopoms. 
Todėl turimo išrinkti pakankamai 
darbininkų, kad galėtume tinkamai 
priimti svečius. Komisija rengiasi 
prie nepaprastai didelio išvažiavimo 
su gera programa. Tat būtinai at
eikit į susirinkimą.

Sekr. J. Strižauskas.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUSf
GRABORIUS-UNDERTAKER C

UbalMinuoja ir laidoja numinusiu! ant 
viaokių kapinių. Norintieji geresnio pn« 
tarnavimo ir už žemą kainą nuii&diMO 
valandoje kaukitės pan mane. Paa man* 
galite gauti lotua ant virokių kapinių ira* 
aeriaiutioae vietone ir ui iem* kain*.

A.L.D.L.D. 4-to Apskričio
Sekr. J. D. Sliekas.

—Nu, kaip mušti balius?—klausė ji,— 
ar smagu jums?

—Nu, kas, balius kaip balius, visi baliai 
vienodi.

—Ne, bet jūs visgi išreiškite daugiau 
tiesos, girdėjote prakalbas?

—Ir prakalbas girdėjau...
—Na, o kaip musų kunigus kalbėjo? Vi

sus klausimus sugrūdo į vieną krūvą. Jis 
visada tokis juokdarys: kaip pradės, tai 
tik klausyk, visko ir visko.

Ir Nadia nutilo, nežinodama kaip atsi
neš naujas pažįstamas linkui jos kalbos.* 
Prižaničius tylėjęs visą laiką su neapykan
ta ant veido ir atvirai rodydamas nepasi
tenkinimą “svečiais” taipgi laukė, ką pasa
kys Klimovas. Jis jautė jame savo priešą, 
—nors dar su juo nepasikalbėjo rimtai. Ir 
nujausdamas, kad Viktoras nepagirs kuni
go kalbą, nusprendė susikibti su juo ant 
šio punkto. *

—Kunigas kitką pasakyti ir negalėjo,—;
ramiai atsakė Viktoras,— tai jo pareiga kp. laikė susirinkimą, 
taip kalbėti. .*. I rinkimas buvo gana svarbus,

| tai atsiėmimas išleistos knygos
—Ką taip “kalbėti”?—įkirto Prižaničius ( “Aliejus!

aštriu tonu.
—Nugi kalbėti tą, ką kalbėjo, nes tai jo 

pareigos.
—Ką gi jūs čia užsipuolatę,—perkirto 

jį Prižaničius,—“kalba, kalba”... visi kal
ba ir čia nieko naujo nėra...

—Taip, aš žinau, kad nieko naujo nėra, 
—kaip teisindamasis, kalbėjo Viktoras, 
bet ką jūs norite kito nuo popo?

—Ne nuo “popo,” o nuo kunigo,—įkirto 
Prižaničius.

—Tegul bus kunigo,—sutiko Viktoras ir 
nusijuokė,—bėt galų gale tas patsai... Aš 
sakau, kad iš savo kalbos jis tik ir gyvena, 
o ką gi jissdaugiau darys, o duona valgyti 
reikia ir jam... Kiekvieno savi reikalai: 
darbininkas fabrike, leiskime, dirba, ka 
nors gamina, reikalingus daiktus gamina, 
ir už tai gauna mokėti, o kunigas... arba 
popas—savo darbą atlieka tiktai kalbėda
mas apie dievą...

—Ką gi, ar gi dievo mokslo skelbimas ir 
tai darbas?—atsiliepė Prižaničius.

—‘Kvailyste,—piktai tarė iki šiol ramiai 
sėdėjęs Čudrov. Prižaničius tik pažiūrėjo 

Sudnaži - kreivai, susiraukė, bet nieko nesakė,— . si s- p zi-1 jĮg, matomaį> nenorėjo ginčytis su nauju 
oponentu, kurį jis rokavo vaikėzu. Nadia

Po tos nakties, kada pas Karajevą jis su sėdėjo ramiai ir klausėsi diskusijų, dar ne- 
Paščiuku ruošė lapelį, Viktoras jau suspė-! ------ Tr_
jo daug padaryti. Jis jau užmezgė tvirtus 
ryšius su ne-kazokiškoniis mokyklomis, iš 
ten tarpe kitų buvo ar čudrovas, susirišo 
su dviejomis gimnazijomis, jau buvo tvir
ti ryšiai... Ajne 10 ar 12 jaunuolių iš tų 
gimnazijų su jomis jau turėjo reikalus, 
susisiekdavo kasdien ir ilgai svarstydavo 
padėtį, tai sueidavo kur nors ant parko, 
tai pas kurį nors iš mokinių namuose.

Jaunuoliai jam nurodė Nadią Kudriavce- 
vį kaip rimtą merginą, protingą, ir jis da-į 
bar pasirinko tinkamą laiką susipažinti. 
Nedraugiškai, piktai su juo pasisveikino 
Prižaničius. Viktorus suprato ir apkaina- 
yo jį iš pirmo pamatymo. Už tai Nadia 
iškarto linksmai prabilo, apipylė jį dauge
liu klausimų, ir Viktorui pasirodė, kad jis 
suklydo, kad tai bus paprasta daug kai-; prisirengimą bolševikų prie sukilimo; kal
banti ir gal lengvo pasivedimo mergina, su; bėjo plačiai apie Kubanio Radą, tikėjimą 
kuria neverta nei laikas eikvoti. Bet bis- j ir baltųjų armiją, ir kurie tik prieš tai kal
kis po biskio išsikalbėjo, jis pamatė, kad bėdavo, jie tuojaus patekdavo į baltųjų 
šioje iš paviršiaus atrodančioje lengvo bu- i rankas, 
do merginoje slepiasi kas tai rimto. Kai-' 
ba įgyjo iš karto rimtą pobūdį tarpe Na
dios ir Viktoro. Prižaničius tylėjo, nekan
triai, laukė ar greitai jie baigs savo kalbą,* 
kurg visad pasibaigia greitai tarpe tik su
sipažinusių. Ir ar nenueis ant jo laimės 
tie nepageidaujami “svečiai.” Bet kalba 
nūo pirmų žodžių nuėjo kitu kelių. Vikto
ras Klimovas nesiskubino pasitraukti. Čia 
imyo ir Čudrov. Jis susirado vietą ant 
lango greta su Nadia ir be perstojimo žiū
rėjo į akis Viktorui, pasididžiavimo ir pa
sigerėjimo akimis. Buvo matoma, kad tas 
Klimovas gerai jau ant jo pasidarbavo ir 
jį “perkrikštijo.”

—Ar senai jūs jau mūsų mieste?—klau-| 
Sė Nadia.

^-Tiktai dabar atvažiavau. Čia gyvena 
thąno dėdė, jis mane per telegramą pakvie
tė,—kartojo Viktoras paprastą savo pasa
ką apie urnų jo atsiradimą.

y-Kas; ar nelaimė kokia?—Ir Viktorui 
pasirodė, kad Nadia susirūpino.

w<-Ne, iiera jokios nelaimės.Bet jau 
|is tokis juokdarys: laiškus jis nemyli ra-

Nadia nusijuokė, juokėsi ir Viktorą?. -

žinodama kurio mintis yra teisingesnė. Ka
da kalbėjo Prižaničius, ji manė, kad jo tei
sybe, todėl kad ir pati taip mąstė, kaip ir 
jis, taipgi buvo įpratus gerbti kunigą ir 
tai ką jis kalba. Bet kada Viktoras pri-. Likosi 
minė apie darbininkus, kad jie gamina 
naudingus dalykus del žmonių, jai stai
giai atėjo mintis: “O ką gi tai ištiktųjų 
kunigas gamina?”,—ir ji negalėjo supras
ti, ir ji dar atydžiau gaudė kiekvieną sa
kinį. .. Viktoras tyčia nenorėjo eiti į karš
tas diskusijas: jis jau nuo Čudrovo žinojo 
kas yra tokis Prižaničius, 
tas gali jį nužiūrėti, jeigu 
tas diskusijas.

Tose dienose, ypatingai 
daug kalbų apie didelį bolševikų skaičių, 
atvykusį į miestą,—ėjo kalbos apie atvirą

Ir peržvalga šio j 
pusmečio 52 kp. veikimo. Su-' 
sirinkimas pripuolė pusmetinis. 
Narių atsilankė vidutiniškai, 
bet pagal kuopos narių skai
čių turėjo būti skaitlingesnis 
susirinkimas. Bet kuomet Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 21 ir 200 k p. tą patį va- 

— karą rengė naktinį pikniką ir 
buvo nugirsta, kad piknike

• kalbės L. Prūseika, tai gal da
linai ir tūlus narius Nulaikė

• piknikas nuo šio susirinkimo.
į Reikėtų vengti kuopų val

dyboms ateityje, kad neįvyk
tų tą patį vakarą susirinkimai ( 
ir pramogos. Tas narius ne 
tik klaidina, bet dar veda prie 
pdsi piktinimo. Nariai, prigu
lėdami prie vienų ir kitų kuo-i 

- pu, abejuose susiėjimuose ne
gali dalyvauti. Tas parodoj 

j kad kuopų valdybos nepajie-; 
' gia sutartinai organizacinį 
darbą vesti. Arba keno ban
dyta pastatyti savo “aš.” To
kių klaidų reikia labai.-Vengti. į 

Susirinkime gyvai apsvarsty-■ 
ti kuopos bėganti reikalai.! 
Raportuota plačiai iš bedar
bių maršavimo į Lansingą.
Aiškinta, kokios buvo pasek
mės, kaip; policija slopino be
darbių maršavimą Michigano 
valstijos miesteliuose; kur be
darbiai marguodami didino 
skaičių demonstrantu ir t. t.

i priimtas A.L.D.L.D. į 
Centro Komiteto naujas dieno-; 
tvarkis, pateiktas kuopoms. 
Dabai* ii* 52 kp. ves susirinki
mų tvarką sulyg naujo dieno- 
tvarkio. Padaryta Masiui aš-' 
iri pastaba ir nutarta vienbal-; 
šiai, jei Mikas Masys ir tolinus 
bendradarbiaus skiokos “Bule- 
tine” ir platins jį nariuose, taiir bijojo, kad 

jis stos į karš- sekančiame susirinkime bus iš-
j mestas iš 52 kp. Priešdarbi- 
: ninkišką nusistatymą, kokio 
yra Masys, iškėlė 52 kp. orga
nizatorius,-'d. J. Stakvila. Jis 
pasakė, kad Masį negalima il
giau toleruoti, perdaug toli jis 
yra nuėjęs'? Jam jau neberūpi 
darbininkų reikalai. Antra, 
laužo konstituciją. Tikreny- 

>, nes ir 
! susirinkime tą patį vakarą 
skleidė Butkaus “tavorą,” del 
kurio visi labai pasibjaurėjo.

^įMūsu 52 kp. mintis supuola 
Į su Centro patvarkymu, kuris 

i , .. . ’ j tilpo, “Laisvėj,birž. 22 d.,yi a visai ne dalbas, nes jis nieko nesti- j ]<acj tokiems darbininkų prie-, 
šams negali būti vietos A.L.D.! 
L. Draugijoj. j

Ar užteks šio tarimo, kaipo 
aštraus pastebėjimo Mikui, tai 
tik ateityje paaiškės. Bet ar

mieste* buvo

konstituciją. 
’ bej, tai jis ir nepaiso 

! ’ * ’ ’
—Jūs klausiate, ar ir kunigo užsiėmimas 

yra darbas?,—atsakinėjo jis Prižaničiui,— 
nežinau... tai priklauso, kaip kas į tai; 
žiūri... tam kas netiki,—tai kunigo dar
bas , 
tveria, ir dar, jų manymu, kad tai nerei
kalingas ir net blčdingas užsiėmimas., klai
dinimas žmonių ir suvedžiojimas. O tam, 
kas tiki į tikėjimą, tai, suprantama, tam 
visai kas kita.

1—Na, bet kaip jūs į tai žiūrite?—piktai 
klausė Prižaničius.

—O kaip jūs?—Viktoras pastatė jam at-1 f1? , • . iui • 1 J I lai. Dar yra narių, kurie dar
g vausimą. i neužsimokeję mokesčius. Bū-1

AKRON, OHIO
Svarbus Masinis Mitingas
Liepos 3-čią dieną įvyksta 

labai . svarbus masinis mitin
gas gynimui 9 Scottsboro neg
ru jaunuolių ir bedarbių klau
simu. Mitingas įvyks Perkins 
svetainėj, 7 :30 vai. vakare.

Šį masinį mitingą rengia 
Bedarbių Taryba ir apie 30 
įvairių kitų organizacijų. Ra
giname visus lietuvius darbi
ninkus dalyvauti šiame protes
to masiniam mitinge. Jau lai
kas visiems darbininkams pa
reikšti protestą prieš lynčiavi- 
ma nekaltu darbininkų.

K. J.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVI?” ELIZABETH. ?• 

S. Mickus, 278 Second St.
V. Donaven, 182 First St.

B. Figens. 221 Second St.
Ir pas Sineert.

WMn®r

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

MONTELLO, MASS.
Dideli Parengimai

Liet. T. Namo Draugovė rengia 
ktinius šokius July 3, savam par- 
, prie Winter St. Prasidės 9-tą

Bert Orris Reviewers, 
piknikas, prasidės 2-rą 

Bus įvairių žaislų. 
6:30 vai. vakare ir 
July 5 vėl bus pik- 
2-rą vai. po pietų 

vėlumos.
sporto

mi. vakare ir tęsis iki 4-tai vai. ry
to. Grieš 
July 4 bu 
vai. po pietų. 
Šokiai prasidės

ir tęsis iki 
pamarginimų 
užkandžių ir 
n: ai bus su? 
visus dalyvauti.

Bus įvairių 
geimų, gerų 
Visi parengi- 
. Kviečiame

Rengėjai.
(154-157)

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo 45-tos kuopos susirinkimas bus 
trečiadienį, 1 liepos, Liet. T. Namo 
mažam kambary, 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai būtinai ateikit ir naujų 
narių atsiveskit, nes dabai* yra labai 
svarbių reikalų apsvarstyti. Jūs ma
tote, kad mainose mūsų draugai yra 
žudomi, daugybe sugrūsta kalėji
muose; taipgi nekaltai nori nužu
dyti 9 negrus jaunuolius, tat ir mes 
turime sukrusti ir veikti. Tat visi 
dalyvaukit susirinkime. Pasirūpinkit 
ii mokesčius užsimokėti.

Gco. Šimaitis.
(154-155)

ELIZ ABĖ™7~n7”J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo visuotinas narių susirinkimas 
bus ketvirtadienį, 2 liepos, L.D.P. 
Kliube, 69 S. Park St., 8-tą vai. 
vakare. Yra svarbių reikalų aptarti, 
svarbius raportus išduos subdistrikto 
organizatorius. Visi nariai dalyvaų- 
,kjt. Org. P. Poškus..

CLIFFSIDE, N. J.
Gerbiami lietuviai ir lietuvaites, 

duodame "žinoti, kad busas išvažiuos 
į “Laisves” pikniką šeštadienį, 4 
liepos (July), lygiai 1-mą vai. dieną, 
nuo No. 185 Jersey Ave. Todėl 
meldžiame visus pribūti laiku. Ku- Į 
rie dar neužsisakėte vietų, tuojau ‘ 
užsisakykit. Užsakymai bus priima
mi iki trečiadieniui, 1 liepos. Užsi- 
sakyt galit pas J. Stasiukaitį ir M. 
Mažeiką. (151-153)

BUFFALO, N. Y.
A.L.D.L.D. 151-ma kuopa rengia 

pikniką “Vilnies” naudai sekmadienį, 
5 liepos (July), ant Munch Farm 
Tannavanda, Rivei* Road. Prasidės 
11:30 vai. ryte. Bus gera muzika. 
Įžanga 25c. Kviečiame visus atsi
lankyti iš visos ąpielinkes ir parem
ti “Vilnį.” Iš miesto paimkit No. 5 
karą Riverside iki City line, ten gau
sit Wicks Virė karą ar busą. Išlipę 
eikite porą blokų ir pamatysite iš
kabą po dešinei pusei.

Rengėjai. ’

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Mažiau negu 5 D. ant 
Vandens

per Cherbourg—6 dienos 
per Bremen

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialis Trūkis iš Bremerhaven 
Arba keliaukite ekspresiniu laivu 

COLUMBUS 
Taimri nuolatiniai kas savaitė iš
plaukimai Kerai žino
mais Lloyd Kabinimais 
Laivais. Info r m acijų 
klauskite pas bile vie

tinį agentų arba
57 BROADWAY 

NEW YORK

NORTH GERMAN

1

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa. »

BEAUTY SHOPPĘ
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.
Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”
Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARčIENfi, 

Savininkė
Kampas L ir Sixth Streets,

SOUTH BOSTON, MASS;
Telefonas South Boston 4645-R

LIETUVIS GRABOMUS
Norintieji 
riausio

navlnio
ž e m ą

ir už 
kainą,

ge-
patar-

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

■■■■Ml

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

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ. UŽEIGĄ ELIZABE

Įvairių karštų gėri- 
i 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 Hall
■ plačiai žinoma 

tik Elizabetho, 
ir kitų miesto lie 
viams ir svetimti 
Čiams virš 20 me« 
Taip pat laisniuot: 
Real Estate—pif 
niui ir pardavir 
n a mų ir žom; 
taipgi įvairių b 
nių. Mūsų patiri 
vimas prielankus.

62 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETHAN
i Tel. Trinity 3-8720

ITTt’t
PHILADELPHIA, PA.

80-tos kuopos susirinki- 
treČiadienį, 1 liepos, po 
Moyamensing Avė., 8-tą 
Visos narės ateikit, yra

Org. 'J’ureikienė.
(154-155)

DETROIT, MIČH.
L.D.S.A. 17-tos kuopos susirinki- 
ųs bus trečiadienį, l liepos, Drau-

L.D.S.A. 
m as’ įvyks 
No. 928 E. 
vai. vakare 

gi jis paiso kuopos nutarimų ?, svarbių reikalų aptarti, 
j Susirinkimas buvo tvarkus 
į Aptarta ir kiti svarbūs veika

m;
—Religinį mokinimą’ aš amatu nerokuo- ^lnai reil<ety stengtis sekančia-, gijų, svetainėj, 4637 w.-VernorHigh-

uzsi- wa>’me kuopos susirinkime 
mokėti ir ątsiimti knygą “Alie
jus!” Kurie gavo knygą “Al-1 
iejus!” visi gėrėjosi knyga,!

ju,—tvirtai ir pasiryžusiai atkirto Priža:
ničius,—aš manau, kad religija del žmo
gaus būtina ir reikalinga ir tikslas jo gy-

• • • • v 1 viu . v *kj«. v I v J i

yenimo, ir jeigu nuo žmogaus religiją at-1 techniškai apdirbta gerai. Da-I
A. — ....... II imti
—Taip, taip,—uždususiai įsikišo Nadia, skaityti, 

Diskusuodami apie ją buvo kaip ir užmir- - J 1
šę, ir dabar’Prižaničius tuojaus nutraukė A*L*D.L.D. 52 kp.
savo kalbą, ir pažiurėjo jai į plačiai atida-- Susmname Buvęs.
rytas ir nekaltas akis. ; SKAITYKIT IR PLATIN-

(Bus daugiau) i KIT “LAISVĘ

7:30 vai. vakare. Bus mainie- 
rys iš mainų ir išduos raportą apie 

Tat visos narės ateikit.
Sekr. K. Gotautas.

streiką.

VASARINIS RESORTAS
LIETUVIŠKA VASARINĖ UŽEIGA

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

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valgis.
Pakeleiviams pagaminame valgį ant pareikalavim

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

MRS. F. G00DMAN-MAR1J0NA KRAULAITIS
154 Dewey Ave., Great Kills, Staten Island, New Yor

GRAND RAPIDS, MICH.
Didelį metinį PIKNIKĄ rengia 

Lietuvos Sūnų ir Dukterų pašelpinc 
*.' t 

d., 1931, Darbiniu. Kooperatyvo Dar- 
| že (Green Lake).—Lietuviai ir lietu
vaites I Visi kas tik gyvas traukite 
į viršmįnetą pikniką, kuriame būsite 
visi užganėdinti. Bus visokių žais
lų su laimėjimais. Bus skanių už
kandžių ir gėrimų. Grieš lietuviška 
orkestrą. Galėsite linksmai pasišokt, 

i Taimri salėsime maudytis ir žuvauti.

bar nariai turi ją atydžiai per-1
", pastudijuoti, raginti draugyste subatoje. Jiepo.š (July) 4’ 

nepriklausančius prigulėti prie

Susirinkime Buvęs.
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ASTAI Iš DARBO IR KO Kolonijų Lietuviai Darbininkai Karštai Mobilim 
jasi į "laisves” Iškiimiij Dieni

PITTSBURGH© IR APIELINKĖS
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

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

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 4141 
Broadway,. Pitcairn, Pa.

eodore Dreiser, Garsus 
nerikos Rašytojas, 

studijuoja Mainieriu Padėtį

j kė F. Borich, Nacionalės Mai- 
{ nierių Unijos sekretorius. Ji- 
.; sai pareiškė, jog mainieriai ir 
tolinus tęs kovą, nežiūrint ką 
darys bosai su savo rėmėjais. I 
Liepos 15 d. šaukiama nacio-'

PITTSBURGH, Pa.—Birže- j nalė 
to 24 d. garsusis novelistas 
Jreiser pasirodė Pittsburgh e 
’ apsistojęs Seventh Avenue 
ešbuty, turėjo pasikalbę j i- 

>. su streikuojančiais mainie- 
is. Sykiu su juo buvo Ho- 
e B. D avis, in vesti gac i jos 

miteto nary& iš New Yorko, 
advokatas- H. Hellnbogen. 
JaSytojasJsgirdo mainieriu 
sisk 
’versti dirbti už bado algas, 

4 dabar ir kovoja, kad at- 
i tą badą. Visi liūdinin- 
sakė, jog Jungtinė Mai- 
$ Unija yra anglies baro- 
arnas, visai nesirūpina 

.derių padėtimi. Toji uni- 
dabai’ streiką laužo.

•’rank Luciano, Creigton 
inierys, tvirtino, kad jis į 

.savaites negali daugiau 
iaryti, kaip nuo $14 iki $28. 
ri didelę šeimyną, kuriai 
tieina tankiai žole gyventi/ 
i metai atgal padarydavęs 

> $35 iki $40. Tai yra dide- 
skirtumas. Algos nuolatos 

apojamos, o darbas sunkina-! 
ias.

Geo. Pomfret, Kinlock niai-? 
derys, liūdijo, kad jis prieš j 

t streiką teuždirbdavęs ne-i 
ilgiau $1.18 į dieną, o gau-; 
vęs dirbti tiktai kelias die-- 

j dvi savaites. Kompanijos 
utuvėse maistas baisiai ( 
ogus, daug brangesnis, ne- 
kitose. Kompanijai nuola- 
skolingas esi, ir tokiu bū- 
pasidarai jos vergas. Lai- 
pastarųjų šešių mėnesių 
pasisekę gauti tiktai $5 

gaiš, 
ary Wells, Coverdale neg- 

nainierio moteris, sakė, jo- 
rios vyras paskutiniu laiku 

gaudavo dirbti tiktai vieną 
>ną j savaitę. Jinai todėl tu- 
Usi Pittsburghe aslas plau-' 
1jad kiek nors ant duonos' mo lenktynės.

Urbus. Jis beveik nieko viai 
dirbdavęs. . _ Į taifaviizil »T ann 

,ras mainierys, tvirtino, 
1 jis tepadarydavęs nuo $12 
$14 į dvi savaites, ir tokiu 
u niekaip negalėdavęs už

gyti moters ir keturių vai- 
:įį. Reikėdavo badauti, 
bar, kuomet streikas 
Jbta, visoki šuneliai lan-; 
oja ir visokiais būdais ver-l 
|eiti dirbti. Jeigu mūnšai-i 

pagelba negali paveikti,’ 
ter or i z u o j a. St re i k i e r i a i

aus visada gerai laikosi.
dirželio 25 d. Dreiseris lan-' 
jj po streiko apimtas kasy
ta ir savo akimis matė, kaip 
zpkai terorizuoja mainie- 

” s vėliaus iš tos investi- 
žada išduoti viešą ra-

us. Jie sakė esą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) ,šventa, tai bus .galinta išsi 
Philadelphia Niekam Ne- {miegot ir pasilsėt

nžsileis ' ;
Jeigu kas p.umė. kad Phi-'

’’s mainieriu konferencija1 ladelphia šiemet pasirodys' 
' apsvarstymui, ? ' ”
streikuojantiems _____ ___
ir kaip praplėsti streiką kito
se teritorijose. x .

Darbo Unijų Vienybės Ly- ;; kokią žinią 
gos atstovas Bill Dunne kalbe- ladelphiečių 
jo apie senosios unijos virsi- ' ‘
ninku pastangas sulaužyti 
streiką.

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo nacionalis sekre
torius Engdahl nurodė, kaip zuo^ y mašinos ir dideli; 
kiekviena kova paima aukų. , . , ,
Jisai kvietė visus bendrai dar- Liepos 1 d. yia siū
buotis, kad 
jus.

Ant galo

Komisija.
Wilites-wax piečiai Visu 
štormu Rengiasi 4fL,” 

Piknikai

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St., 

Carnegie, pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

kaip pagelbėti. “Laisves” piknike silpniau, 
, kaip pereitais metais, tai J
I labai klysta. Tik^ žiūrėkite, Turiu pareigą pranešti, kad

WILKES-BARRE, Pa

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Vaklyba 1931 luotam:
Pirm. W. Gelnsevičia, 51 Glendale St.
Firm, yaeglb. A. Sauka,

2oG Arnes St
Nutarimų rast. J. Stripinis,

49 Sawtelle Ave.
Turto mat. K. Vcnslauskie,

12 Andover St.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis, 
ligas įvaro, bet ir Į grabą paguldo.
Ameriką pa garsėjusius

Udn lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug - rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

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

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

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

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

atpleškino Phi- Wilkes-Barre apielinkės jQZUkęvičia'
Komisija, or- bus gana skaitlingas būrys' .
važiavimą į tą ma.imenų Laisves piknike. I »• v$xįį C^,cndnkganizuojanti

1 masinį “Laisves” pokilį:
Philadelphia, Pa,—Į “LaL 

svėV’ pikniką yra suorgani
ts

; Štai kas jau pasiruošę būti: 
J. R neis jau prirengė savo

... . 141 Sawtelle Ave..
11 Glendalo St., J, Bale-

▼ Ičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Ilantlnarton St. 
Visi Montell, Mass.

151 Metropolitan žlve. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-11111

savo adresu, Užrašykite:Siųsdami pinigus su

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

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

Varęlasj.

Montello, Mass.
ŠV. ROKO DRAUGIJAMiliauskas iš Plymoueth 

lėks su s<ivo nauju Chevro- 
letu, o Zdanis, kuris kas 
metai būna ‘Laisvės’ pikni
ke, bus* ir šiemet. Jis sako, 

; kad būtų didelis prasižen- 
’girnas nedalyvauti tame pi-| 
knike, Jo Studebeikeris ge-! 
r ai pakinkytas. O A. Glo-’ 

, i ličius ir gi ruošiasi būtinai. 
: -dalyvauti ‘Laisvės’ piknike. Į 
Globi-čius iš McAdoo irgi 

i nupleškės su Hudsonu. Ja- 
nušaitis ir Andriuliai iš 

eranton, Pa. jau pasiren-

VALDYBA 1031 METAM-.
V. Gelusevičius, 51 Glendale St. 
pagelb. M. Miškinis, 9" Burton St. ,

49 Sawtell Ave.
22 Merlon St.

A.’ Baronas, 20 Faxon St.
F. Alusevičia, 18 Intervale

Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S.
Maršalka

995
Jei 

susi-

kiarnas susirinkimas,
N. 5th SL, 8 vai vak.

pasakė prakalbę- norinčių dar daugiau ___
lę vnenas vietos senas darbuo- ■ rįnks, bus paimtas ir ki- 

(tojas, mainierys Boswell. Ji-,įas busas^ Tie, kurie nore- 
todėl gerai;piešė tas einamas važiuot, galit dUClptlS 
kovas. j P'as J’ Smitą, 5809 N.

Viso mitingo nuotaika bu-1'Fair hill St. Busas ir masu 
vo karinga. Inos apleis. Philadelphia 4

Dabar rengiamasi prie di- ^ lic^s.Juįy 7 val. iš ryto, 
dėlės demonstracijos, kuri 
ivyks antradienį, birželio 30, 
East Parke, kampas Ohio ir 
Cedar ' Ave., šiaurinėj miesto 
dalyj. Prasidės 1-mą vai. Vi
si kviečiami dalyvauti.

Reporteris.

šitą kovą laime

BOSTONAS IR APIEL1NP

Įvyko bendras So. 
ir Norwood© chorų 

Diena buvo gana 
ir žmonių privažiavo 

tik gaila, kad ne
surengti jokių pa- 

žmonėms darėsi 
Neturėdami ką

vaikštinėjo kalnais ir 
Vakare, apie penktą

po ntiriL 995 N. 5th St. Nie 
kas nepasivėhiokite, nes ne 
bus ilgiau Saukiama, kaip 
'iū minutą. Iš pikniko; grį-1

a]
a; o ant rytojau

Pirm.
Pirm. ____ .
Užrašų rast. J. Stoakus, $0 Faxon St.
Finansų raŠt. J. Striplnis, 
Iždininkas Tg. Petrauskas, 
Ligonių rast 
Iždo Globėjai: F. Alusevičia,

St. ; S. Mačiulaitis, 57
Potravičia, 702 N. Montello St 
P. Krušas, 111 Sawtell Ave. 
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

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

- Moterą
Pašelpinė Draugyste Birutė 

MONTELLO, MASS.

Miestą

.Street or Avenue
-State_

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graboritis

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

VALDYBOS ADRESAI:
Bcniulienė. 1G Bunker Avė.

O. TurHkienė. 79 Vine St. 
rast. T. Zi^cn, G73 N. Main St. 

Rašt. K. Coreikicnė, 87 Battle 
M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Ka-.’Xis QlobJjos: 
9 Broad St. 
22) Ames St. 
29 Intervale St.
M. Patsus. 181 Ames St 

Šimanskienė, 88 Vine St 
gyvena Montello, Maas.

Pirm. E. nukti i ‘Laisvės7 pikiu-. vicc-pi.™. » 1 i Prot.
O tai tik dalis tų, ku- 

kad bus I 
iv- 
i y-

pie 10 ,ar 11 vai, nak-
- j Vei; .vilios sužinojau, 

piknike.
“Laisvės” Kep.

DALININKU ATYDAI!

Dividendai po $10.00 už 
šėra buvo išmokėta bir-

ris neaplaikėte, praneš 
kite tuojaiis.

Laisvės Baronienė, 
1 luobiniu-, 
Bartkienė, 

; Ligonių Ra S t 
i Maršalka J.

Visoj

Draugijų Adresai, Kurios
Tnri “Laisvę” už Organą

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TEKŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1931 METAM: 

Ružinskaa. 1414 Turner Ave.
718 Richmond St.

Žcgunis,

Pirm.

Pirm.

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

VALDYBA 1931 m.:
Nedėlioję, birželio 21, East 

Walpole, 
Bostono 
piknikas, 
graži, tai
gana daug, 

* pasirūpinta 
marginimų, 
nuobodu, 
veikti, 
girioje,
valandą prasidėjo programa.

Pirmu numeriu buvo bėgi- 
Kadangi lietu- 

lonktynese nedalyvavo, 
ir visas dovanas laimėjo 

♦ąnidPLane. Cedar Grove svetimtaučiai. Po lenktynių 
sekė dainos. Pirmiausia sudai
navo 
Choras 
bet dainos išėjo neblogai, 
kautis dainavo Montellos 
ras. Dainavo gana gerai. 

Pa" skui Worcester!© choras.
reikia pripažinti, kad iki 
pastarasis užima pinną vietą 
Bostono apielinkėj. So. Bosto
no ir Norwoodo chorai buvo 
užimti pikniko darbais, negale- 

ijo dainuoti, 
j Lawrenco ir Haverhillio 
chorai nepribuvo. Mokytojas 
irgi negalėjo dalyvauti pro
gramoje. Buvo tikėtasi turėti 
ir kalbėtoją, bet kas atsitiko,!

( kad jis nebuvo, tai mes neži- 
■ nome, o tas vienas iš blogiau
sių tPūkumų. Draugai, argi 
'galima praleisti tokius milži^ 
Liiškus mūsų parengimus be 
.vieno žodžio darbininkiškos!
agitacijos, o labiausia šiame 
momente, kuomet reikalinga

i greita ir neišvengiama parama O 
mūsų spaudai, kaip tai: “Dai- IF 
ly Workeriui” ir “Vilniai.”! B 
Apie tai nei žodžio nepraši- B 
tarta,' tai jau verta papeiki- j 
mo. Draugai, nepamirškite11 
kiekviename savo parengime ( 
parinkti aukų mūsų spaudai. w

Reporteris G.

ris Protesto Mitingas;
’iasi Prie Demonstracijos

i

’TSBURGH, Pa.—Birže-’ 
d., Moose svetainėj, bu- 

ušauktas masinis protesto 
ngas, kad pasmerkus aug
sią tdroristus, kurie jau 
šovė ir 16 mainieriu su-

Bridgewater Darbininkų
Keoperatyves Draugoves

42 Spring Street
porą dainų Stoughtono 

nors choras nedidelis,
Se- 

cho- 
Pa- 

Ir 
šiol

Bridgewater, Mass.

kaTjie Philadelphijos Draugų 
Powers Atydai apie “L.” Pikniku
Metalo; .

nininkas, atidarydamas 
ją, pabrėžė, kaip mainie- 
.unkiai kovoja prieš mu-l 
s, ir kad mums 
a teikti pagelba, 
ovą laimėtų, 
irstatė kalbėti d. 
onalj sekretorių
oininkii Industrinės Lygos J PHILADELPHIA. Pa. —;

aurodė, kad visiems dar- p -
ims bendrai reikia veik-
mti kovojančius mainie-; žinoti j didįjį dienraščio

■ ‘‘Laisvės” piknikų, Braoldy- 
igjo negras streiko v*-jnan pepOS 4 d., susirinkite 
Jis geras ' kalbėtojas, j, J. □

/ietė mainieriu sunkų gy-‘trečiadienį, liepos 1 d, po 
ir visas darbo sąlygas.' num. 995 N. 5th St. Ilaug' 

ienai veda kovą todėl, t draugų r^^Hasi važiuoti
dabartinėse sąlygose jau ! automobiliais ir pavieniai, 
galima gyventi. \ ienybė; Manoma suorganizuoti bu- 
baltveidžių ir negrų ga- pk^kursiia vvkti iidelė, jog bosų visos *pa- .f1 vy, V. J

Draugai, kurie ketinate va- q

sas, ar ekskursija vykti į
ros sukiršinti baltveidžiuš P’knikų. Susirinkime būki- 
jgrais niekais nueina. jtc visi, 
įbai gerą

te visi.
prakalbą paša-

Telefonai: Bell — Orego.i *
Keystone — Main 1417J. Liubartas,

4177 Ashland 
pagelbininkas. M. Biršenas.

6388 Sparta
I Nutarimų rast. P. Gyvis, 

7148 Mac Kcnzie
I Turto rast. J. Overaitis, 

4689 Brandon
i Iždininkas A. Vcgola,

7715 Dayton
I KASOS GLOBĖJAI: 
j O. Ganlarienė.

. O. Zigmantienė, 
i

St. Su.ūrinkimai atsibus 1 
dienį kiekvieno mėnesio,

I 3 mėneaiuit: birželio 
kiekvieno , Lietuviu svetainėj, 25 

i name, '

Avė.

Avė.
i 

Avė.

r »w*tn Tr_Hxn m* pow nwww -vt • m »

ir o.1
Vilkuvienė,
■tisai:
T. Rasikas, A. I.ujua. F.
Jasaitis, A. B. Shatkus.

Revizijos komisija :
A. Senkus, V. Valentą, M. 

Salės valytojas—F. Zegunis, 515 
Salos pai-andavotojas — 

1108 Elizabeth Ave.
Dt-nugijos susirinkimai 

menesio antrų ularr.inką 
1(157-113 Hamilion Avė. 
Pirmininkas—K. Margis,

1323 Muskegon 
Vice-Pirmininkai—A. Ka rėčkas.

730 N a so n
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,

R. R. 9. Box 
Turto Raštininkas—A. Garbannuskas,

1108 Elizabeth
Iždininkas—A. Daukšas, :

1131 Walker Avo. 1 Pirm.
Iždo Globėjai: ’’

A. Kopas, 1108 Elizabeth Avc. ir T. 
Grušiūtė, 1307 Davis Avc.

Ligonių Lankytojui:

Trr
A.

i Eleventh
Gnrbanauskas,

įvyksta 1
savam

Ave.

St.

117 j

Avė. Į

Ave.,

Russell Si. ' 
ketvirti} nedėl- 
vnl.. ryte, per i 

ir rugpjūčio, Į

THE COLLECTED WORKS OF

AT
Everything

Issued

46

A NEW EDITION

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

Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT

Buy these books from

b “]
Ten Eyck Street

PLAN.

Brooklyn, N. Y.

1212 Solvay

9531 
kas 

. io 
Liepos 
ir Vcrnor Highway

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

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

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

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

Fin. rast. A. Rutkauskas
1 Vine Street I 

Iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St. ■’ 

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 Į 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha-į 
pel St. !

Savo susirinkimus draugyste laiko i 
kiekvieno mėnesio antrą nedeldienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Uiti on St. Lowell, Mass.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 
MOLINE. ILL.

Valdyba 1931 Metam:
K. Yuška, 325—4th Avė., Mo

IR i

Pirm.
line, 111.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—■ 
25th St., Moline, Iii.

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

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th
Avė., Moline, 1-11.

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

Iždo globėjas J. B. Julius, 48lh St.
& 5th Avė., Moline, 111.

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ | 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN, i 

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. j
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple ’ 

Ave.
Prot. rast. J. Kazlauskas. 481 Hud-i 

son St. .
Fin. rast. J. Pilkauskas, 7 Seymout 

St.,' West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Draugystės susirinkimai alsibū- 

j na kas antrą ketvergą kiekvieno mė- 
i nėšio, Labor Lyceum svetainėj, 29 ■ 
į Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
i vai. vakare.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Saibs del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. • Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949 959 Willoughby Ave.
‘ Tel., Stagg 884?

LJETUVBKALfflERIKONLŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai .

Yra didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir Šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškoj jreingtoj Amato Mokykloj,; 
Bendrajai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai- 
symai ■pritaikymai: sudėjimas ir 
Skiitstyi'rias įvairių rūšių motorų; 
elektrines sistemos, baterijos, map* 
notai, pradėtojaį (starteriai.) ir elek
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Asižvclgiant Į bedarbę, mes nu mušėme pilno mechaniško kurso 
kaina nuo $75 iki $50 t i fi

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui . L*"
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta. ' .

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

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

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.

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 Atidedame ant Retinoskopiškij Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti,’kalbėti arba 

girdėti—moksliškas, ištyrimas naujoviškaįs instrumentais nurodys 'till*- 
kainus akinius, kurie jums reikalingi. v

J DRS. SCHONGER & STENGER
$ 396 Broadway, Brpofclyn, N. Y. '

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

ŠIOJE VIETOJĘ

i BILIŲ MECHANIZMO*
Praktika ant vietos,

I Išanlymaa, atitaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir jnaprnetizmą, ir važiavimą.
I ir plana automobilio; mokinėm dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose.
Į Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TlCHNIAVIČIUS, B. J.,VAITKUNAS Ir WU. 

Leidimą (License) ir Diplnpą .-u-antuojame už mažų užmokesti. Mes padedam 
kiekvienai?! prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklų kiekvienų dienų nuo i ryte

! Iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 va), po pietų.
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

825 E. Hth STREET Near 1st Avenue NEVY YORK CITY 
Telephone, Algonquin 4-4049



VIETINES ŽINIOS
Aidiečiu Domei!

Telephone, Rtagg 2-M1I

bus.
Kasierius.

penki 
negrų 
perei-

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspetli, L. I. 
Juniper 5-6776

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

o pašaukta policija
, kad susirinkę

Skaitykit ir Platinkit ' 
“LAISVĘ”

svetainėj, 
pusmetinis 
pamirškite 
vienas šio 
mo, kuriame bus daug naujų
dalykų svarstoma. Kurie no-i 
rite įstoti į chorą, esate prašo-! 

ateiti į šį susirinkimą ir.

šį vakarą, 30 d. birželio, 
vakare, “Laisvės” 

įvyks Aido Choro 
susirinkimas. Ne- 
ir nepraleiskite nei 
svarbaus susi rinki-

Taip pirminihkas ir 
rv n X n ii Iri- o nnKAiin VCltl v < u *. y Vz

mrosininkų, kelinių ir pasidarbavo,
•t . 1 1 •_ 1 _ ____ 1-2 1 . -

5,000. Demonstravo Prieš 
Žudymą 9 Negrų Jaunuolių

Šiandien Masinis Kriaučių 
Mitingas; Bus Svarstoma 
Tikro Streiko Programa

į lei jų išvadavimo nuo elektros 
; kėdės.

Tatai išgirdęs, Pickens, ku
rį garbina kukluksiniai ir lyn- 
čiuotojų laikraščiai, pakuždė
jo mitingo pirmininkui, kad 
uždarytų mitingą, kad Ada 
Wright negalėtų tęsti savo'

NEW YORK.—Amalgamei- 
tų Eilinių Narių Komitetas šau
kia šiandien, tuojaus po dar-Į kalbos, 
bo, masinį mitingą kirpėjų, padarė 
siuvėjų, ] 
bruslotų o’arbininkų ir visų ki-! tuojaus išsiskirstytų, 
tų vyriškių drabužių amatų.’ -----------------
Mitingas įvyks Webster Hali 
svetainėje, 11th St. ir ! 
Ave..*New Yorke.

Eilinių Narių Komitetas, su- . . > .
sidedantis iš 40 darbininkų, Į Susirinkimas 
kuriuos išrinko 800 narių pir-< 
mesniame mitinge, šiandieni 

' Webster svetainėje išdėstys 
planus, kas reikia daryti, kad 
išvystyt tikrą streiką vietoj to, 
ką blofina Amalgameitų vir
šininkai HilVnanai ir kiti pri
gavikai. Eilinių Narių Komi-, 
tetas savo įsileistame lapelyje,1 
be kitko, šakio: i

“Antradierjį, birželio 30 d., 
išsibaigia sutartis tarp Amal
gameitų ir fabrikantų. Nors 
Hillmano agentai šneka apie 
šaukimą ‘visuotino streiko/ 
taČiaus yra žinoma, kad Hill- 
manas yra susikalbėjęs su bo
sais New Yorke atnaujinti se
nąją skubinimo sistemą ir pa
laikyti uždarbių kapojimus, 
kaip kad Amalgameitų vadai 
yra padarę Roch estery j ir Chi- 
cagoj. šiandien, kuomet užsi-Į 
baigia senoji sutartis, mes. vy- • 
riškų drabužių darbininkai, tu-’ 
rime nutarti, ar mes leisime, 
kad mūsų reikalai būtų par
duoti dar trejiems metams, ir 
kad būtų padidinta vargas 
dirbantiems ir bedarbiams šio
je pramonėje.

“Bosai, su mūsų unijos vir
šininkų pagelba, užkorė mums 
vergiško skubinimo ir štukinio 
darbo sistemą. Mūsų uždar
biai buvo nukirsti veik pusiau. 
Mūsų unijiniu bedarbių ap- 
draudos fondu viršininkai nau
dojosi, kaipo savo grafto ir pi- 

‘"irtgavimosi šaltiniu. Bedarbė 
vis didėja; šimtai kirpėją ’ir

3> d Liet. Darb. Susivienijimo 
1-mos Kuopos Pusmetinis

NEW YORK.—Virš 
tūkstančiai baltųjų ir 
darbininkų demonstravo 
tą šeštadienį po pietų Harle
me, reikalaudami paliuosuot 
devynis negrus berniukus. Tie 
negrai jaunuoliai yra Scottsbo-j 
re nusmerkti mirt elektros ke-|mi 

Kukluksinė valdžia pri- įstoti.
prieš juos liudyti dvi bal-| Mokinamos veikalą “Sparta 

’ tas jh-ostitutes, būk minimi ne- kas,” kuris reikalauja dauj. 
grai darbininkai buvo jąsias spėkų sulosimu!—visiems dar 
užpuolę žaginti. Tai sulig ši- j)0 
tokio purvino sumojcslo jie iri 
tapo pasmerkti mirčiai, kurios Į 
nuosprendis skiriamas įvykdin-i 
ti liepos 10 d.

■ Demonstruojanti maršuoto-1 
jai turėjo du muzikos benus ir: — 
nešėsi šimtus didelių plakatų,; 
su tokiais ūbaisiais, kaip: ■ 
“Neprileiskit'nulinčiuot Scotts
boro berniukus;” “Visi politi
niai kaliniai turi būt paliuo- 
suoti;” “Negrų lygybė su bal
taisiais;” “Sustabdykime žu
dymą streikuojančių inainie- 
riu;” “Sustabdykime bedarbių 
mėtymą iš namų;” “Kovokime 
prieš imperialistinį karą;” 
“Apginkime Sovietų Sąjungą,” 
ir 1.1.

Atėjus demonstracijai iki
± IŠRANDAVO.HMAI i

VISOKIU RUSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMI
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišneku 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsi I a n kę p e raiti kri risi t.—Pa bandy kite I 
’ SAVININKAI MARčHJKAI

117 M rimer Street “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

PLATJNKIT 
“LAISVĘ”

MOLI Y N’S I REAL ESTATE: Namai. Žente
GREAT NECK N. Y.

SUSIRINKIMAIL.D.S. Irmos kuopos pusme
tinis susirinkimas įvyks 2-rą 
dieną liepos (July), 8-tą vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Draugai ir draugės, daly- 
! vaukite šiame susirinkime, nes 
i išgirsite kuopos valdybos pus
metinį raportą arba jo dar
buotę pereitą pusmetį.

Yra ir daugiau svarbių 
klausimų, kuriuos turėsim 
svarstyti šiame susirinkime.! 
Taipgi pasimokėkite mėnesi-Į 146th St. ir Lenox Ave., U 
nes mokestis, kurių yra užvilk- monstrantų skaičius pasiekė 
tos, kad neliktūmėt išbraukti 7,000. Apart kitų kalbėtojų,! 
iš organizacijos. O kurie darbia pasakė prakalbėlę Ada( 
neprigulite prie šios organiza- Wright, motina dviejų nu- ry, ištaisyti sulyg naujausios mados, 
cijos, ateikite ir prisirašykite 
prie L.D.S. 1-mos kuopos.

Į Sekr. J. Kairys.

BROOKLYN, N. Y. ,
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SUSI- 

RINKIMAS bus naujojoj svetainėj. 
Pusmetinis susirinkimai: Įvyks Iru- 
ėiadienj, liepos 1 d., Lietuvių Ameri- 
kos Piliečių Kliubo Svetainėj. 80 ?''y<>>.<'
Union Avė., kampas Stagg St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai kviečiami daly- 
vauti Siamo susirinkime, nes randasi 
keletas svarbių klausimų apkalbėti. LIETUVIŠKA BARBER SHOP 

Sekr. J. A. Draugelis - ----- ------------------— —----

namasParsiduoda biznis 
Steamboat Rd., buvę 
bai g<a-a biznio viet; 
S.'šuatks, parduo.-iu labai pigiai. 1 
kilis pa:-- Caroline Chalkis 
Seh< tiek A■/»•., Great Neck. N. Y 
h fonas,Great Neck 1398-J.

Stagg 2-9105

Kova Prieš Masinius 
Bedarbių Mėtymus iš 
Kambarių

motina dviejų 
smerktų mirt jaunuolių, kurių 
vienas yra 14 metų, o kitas 17 
metų amžiaus. Jinai atžymė
jo, kad tiktai Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas, Są- 

!junga Kovai už Negrų Teises, 
ir kitos revoliucinės organiza-! 
cijos teveda kovą už jų paliuo-i 
savimą. O vadinamos patrio-i 
tiškos, buržujinės negrų orga-1

PASIRANDAVOJA 5 šviesūs kamba
riai, po <lu langu kožnani kamba-

IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

.ši meta turime geriausias Perma- 
i ment Waves, sulig- vėliausios meto
dus. Kurie atsilankysite, gausite ge
rų, teisingų patarnavimų už prieina
mų kainų. Specials Aurime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- 
gojame ir su garbiniuojame už vienų 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa
ve.

dvejais trepais, vienas blokas nuo
Halsey St. stoties 14th St. subway 
ir puse bloko nuo parko. Yra visi 
įtaisymai, tik be štvmo. Randa ž.-n-

J. Petraškevičius, 12112 Ha!- | 578 GRAND STREET
soy SI., Hrookly, N. Y. A„tros d„,.ys nu0 Lol.imer Street,

______________ Į šalo aptiekos
i BROOKLYN, N. Y.

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SI’INDULIU DIAGNOZA

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki S vai. vakare, 
j Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

PARDAVIMAI

JONAS STOKES •;
Lietuvis Fotografistas

Siuomi pranešu savo kostur 
riams, kad perkėliau savo st» 
ją iš po num. 173 Bridge St 
naujon vieton, po num. 512 
rion Si., kamp. Broadway,7 Ch 
cey S< Brooklyn, N. 

Naujoj i 
s t u d i j a <». 

\ geriau įreng; 
todėl /sveiks! 
oadaroikv 

k£| mukiausia.
NufotograOi 

si >a ir numali.
y Yoja visokit 

paveikslus Įvs 
riomis spah 

mis. Atnaujina senus ir krajav 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigi;

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RA DZEVIČlŲf 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

PARSIDUODA lietuviška užeiga 
_ _ su fomišiuotais kambariais, yra 15

nizacijos, kaip kad Načionalė kambarių. Vieta gra galima >ia- ‘ J , -T * r,, . Tr-i- ryt-1 puiku biznj. W. Ambrose, ;>>_Sąjunga Negrų Tautos Kėli- Kosciuszko St., Brooklyn, N. Y. 
mui ir kitos tokios, tik renka Į______ /__________ .
sau pinigus ir daro skerspai- pARSIDl-0DA užciga gc.,,,je 
nes kovotojams uz tų devynių biznio vietoje. Del asmeniniu prie- 
jaunuolių gyvybę. I žasčių noriu greit parduoti. Atsi

kreipkite tuojaus šiuo antrašu: 
.! Šiame demonstracijos apsi- 435-907 Wyckoff Ave., kampas llan- 

> 228 West stojimo ’punkte buvo perskai-,cock st-’ Br<'ok1Ub N- ’• .....
144th St. Vyras jau 15 savai-i tyta ir telegrama nuo 40,000;
čių be darbo ; du vaikučiai Ii-1 streikuojančių mąinierių. M<|i-

teiNEW YORK.-—Kasdien 
smai išduoda patvarkymus, su
lig kurių išmėtoma iš kamba
rių desėtkai bedarbių šeimynų, 
negalinčių užsimokėt už kam
barius. Be kitų, gręsia šią sa
vaitę išmetimas ir negrų Mar-! 
shallų šeimynai, !

Gerbiami Gerų Cigaru 
; Mylėtojai!

Kaip Brooklyn©, taip ir J 
'kituose miestuose, biznio! 
i užvedimuose, kur rūkymui; 
i medegos yra užlaikomos, vi- į 
I su r reikalaukite

tūkstančiai siuvėjų badauja.; goninėje, o kiti šeši mažyčiai nieriai sveikina draugus, ko- REIIkA IjA VIMA.1
padėtis kasdien vis labiau blo- pusbadžiai džiūsta namie, 
gėja.” 4 / .......................... "

Eilinių Narių Komitetas sa
vo lapelyj, toliaus/ priveda 
pavyzdžius, kaip Orlofskio- 
Beckermaųo šaika ėmė kyšius 
iš newyorkiniu bosų už leidi
mą išvežti čia sukirptus dar
bus j kitus miestus,bei mieste
lius, kur darbininkams dar pi
giau ipokama, nekaip Didžia
jame New Yorke. O kam ne
žinoma, jog Amalgameitų “so
cialistiniai” viršininkai palai
ko gengsterių šaikas prieš ko
vojančius, kairesnius darbinin
kus ?

Lietuviai Amalgameitai, bū
kite šiandien vakare Webster 
Hall masiniame mitinge išvien 
su kitų tautų darbininkais. 
Bendrai svarstykite kovos pi a- 
nKft“7t»^A*“n^^“G7k^!tratyviai‘«iU i naująją savo

Harlemo Bedarbių Taryba 
mobilizuoja darbiu inkiškus 
kaimynus ir bedarbius kovai, 
kad sustabdyt alkanų bedar- 

. bių mėtymus į gatvę.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas Jau Savo Name

Birželio 27 d. buVo atidary
mas Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo nuosavo namo, ku
ris randasi ant kampo Stagg 
St. ir Union Avė., Brooklyne. 
Namas gražus iš lauko, o vi
durys dar puikesnis!

Susirinkusi minia iš kokių 
virš septynių šimtų žmonių 

’ | ties 220 Leonard St. laukė, ka- 
^“kidTHilknano” konTpa- da Prad6s kliubiečiai demons- 
ničpo streiko padaryt tikrą' tratyvmi-eiti i naująją savo 
darbininkų streiką u z jūsų bū-’ , . ‘z^— Ivu- nat/prinimn 1 ketunų demonstracija praside-
K P jo- Kada tokia skaitlinga pu-

vejančius už tų negrų jaunuo
liu gyvybę ir patys pasižada REIKALINGAS geras fornišiuotas 
daryt, 'ką! tik gali, idant jiC' kambarys.vienam vyrui, sti atskiru 
nebūtų nužudyti. j įėjimu. Kas turit, malonėkit pra-

_ ... v .įnešti sekamu adresu: P. L., 46 rlenDemonstracijoj p e r m a zai j Kv(.k st N. Y. (ir*
tebuvo lietuvių darbininkų ir 
neteko matyt nei vienos lietu- ’' . '
viškų organizacijų vėliavos.
Tai blogas dalykas, ir. bent at-1 Da,?įaJ1 nelink us ir nuolatinis, 
eityje reikėtų vengti panašaus mokėt angliškai, 
apsileidimo.

.JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Rep.

‘ ; ar mergina 
fu iii iši uolu kambarių.

■’ ’ Tu r i 
Gali atsišaukti i’’ 

nepatyrusi. Kreipkitės į restoianą, 
85 Sands St., P/rooklyn, N.Y. i 

(148-153) !

■ o

Reikalaukite tuojaus, nes neilgai garsinsime!
H

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTeS
CIGARAI

UNDERTAKER
LAI DOTUVIŲ DIWEKTOR)

i ir laidoja numlrB-du
ant visokią kepinių; parsamdo «.u 
»nm«ibil;v.? ir ’Y-'.rietą,'-' elipmv- 
■ •'•UcStynnmr ir pahivKiidėjiu’Mm-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

ti 6 Metropolitan Avenu 
(Arti Marcy Avenue) j
BROOKLYN, N. Y.

■.----------..... . .ii. i.j ir.X.lft.-

B-ržuaziniai Negrų Vadai 
.Neleido Kalbėt Motinai 
Dviejų Nusmerktyjy

blika atėjo ties L.A.P. Kliubo 
nuosavu namu, statytojas pa
davė raktą naujojo namo Kliu
bo pirmininkui M. Bieliauskui.

M. Bieliauskas, laikydamas 
Rankoje naujo’ namo raktą, ke
letą žodžių prabilo į susirinku
sią minią, atidarė. Kliudo nuo
savo namo duris ir pakvietė

Stambiausia lietuvių kalboje knyga apie lyties 
klausimus

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 

Parašyta žymiausio ty dalykų žinovo D-ro W. J. ROBINSONO.

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

P. J. Naujokų Cigarų
Dirbtuve 

361 Broadway, 
Brooklyn, N

1 : NEW > YORK;—/Pereitą sek- 
niddfenį Salem bažnyčios sve-___  ___ _
tainėj buržiįįinė Sąjunga Neg- susirinkusius į vidų, 
nj Thutos Kęlimui buvo sušau-1 r“ 
Mils shtiškių mitingą, būk tai d:emonstriiij& 
apginti devynis negrus Scotts
boro jaunuolius nuo mirties 
baustnės. “Svarbiausias” jų 
kalbėtojas Pickens, sugrįžęs iš 
pietinių valstijų, beveik nieko
daugiau nepasakė, kaip tik 

R., <|orgė Tarptautinį Darbininkų 
Aptigynimą ir komunistinius 

Kį-Alininkus; ir dar gyrėsi, b/ik 
K^aMtoerktieji “pasirinkę, ad

15 gelbėtų Sąjunga Negrų 
M Kėlimui.
cįsU Wright, dviejų nu- 
g^tųjų motina, atsistojo ir

Tuom pačiu kartu, kada 
ėjo į naują 

Kliubo n^mą, ore broliai Ądo- 
mavičiai skraidė aeroplanu ir 
barstė Kliubo namo apgarsini
mus. Po kiek laiko pribuvo 
lakūnai Adomavičiai ir mecha
nikas F. Sinkus į Kliubą ir 
skundėsi, kad du suvirš tūks
tančiai pėdų augštai buvo la
bai smarkios audros, na, o že
mai pas mus tylu, gražu. . .

Persimetus po žodį kitą su 
lakūnais, pasirodė, kad jie 
mano kada nors skristi per At- 
1 antiką į Europą.

Toj knygoj aiškiai ir teisingai aprašoma lyties organą subu- 
davojimas, lytiškos ligos, saužagyste, prostitucija, ženyba_, 
kas reikalinga laimingam šeimyniškam gyvenimui, ir daugybe 

, įdomių dalyką, kurią nerasite jokioj kitoj knygoj.
Būtinai reikalinga kiekvienam suaugusiam žmogui.

Knyga turi 236 pu M. smulkaus rašto, su paveikslėliais
, . I , ir gražiai apdaryta. Kuiną $2.00.

Pinigus siąakite money orderiu arba popieriniais šiuo adresu:

■'J. BARKUS, New York, N.Y.

MATTHEW P.’BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(Levandtkuskss)

(Undertaker)
107 Union Avenue

BROOKLYN/N. Y.

TEL., STAGG 2-0783

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ ,
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikdli.

tilta buržujų melus j Kada susirinko publika, tai 
-pabrėždama, kad, keletas lietuvių ir amerikonų ,wii imnimi jaunuoliai aiškiau- buvo kalbėtojų. Po jų visą 

wi ;awaakė nuo visų patrio- laiką Retikevičius su savo or- 
tįiKų meklerių patarnavimų ir kestra griežė, o susirinkusieji 
IjOirašė, jog jie pripažįsta tik linksminosi iki gana vėlybos 
Tarptautinį Darbininkų Apsi-, 
gynimą, kaipo vadą kovos de-|

nakties.

ŽODIS NUO DR. MENDL0WH7.

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDL0W1TZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

, TEL., MIDWOOD S-42S1

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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
Kliubietis.

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir p; 
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia viYint, p ti 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenkę 
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu 
siems. Kaina ........................................................ 60c., per paštą 6oc

Kundroto aptinka yra didžiausia ir seniausia vaistini. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mos

229

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvif 
kartų reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit &j skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




