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Darbininkai Visy šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV
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KRISLAI
Neįleis Jų į SSSR.
Sėkmingas Budavojimas 
Piliečių Karo Istorija 
6,100,000 Knygų

Rašo M. šolomskas

Sovietų Sąjungos Centralinis 
Komitetas padarė nutarimą, 
kad atimti SSSR pilietines tei
ses del 37 politinių niekšų, gy
venančių užsienyje. Jie nebus 
įleidžiami į Sovietų Sąjungą. 
Visų vardai paskelbti per 
“Pravdą” ir kitus laikraščius. 
Surąše yra Leonas Trockis 
(Brenšteinas) ir visa jo šei
myna, Abramovičius, Potreso- 
vas ir eilė kitų.

Sovietų Sąjunga ne tiktai ne
leidžia viešai veikti visokiems 
renegatams ant jos teritorijos, 
bet atima teises jiems bent ka
da ten nuvykti. Kitaip ir būti 
negali.

Sovietų Sąjungos gamyba 
auga labai sparčiai. Aliejaus 
1913 metais Uuvo pagaminta 
9,200,000 tonų. 1932 metais 
užsibrėžta pagaminti 78,000,- 
000 tonų. Pabaigoje antro 
penkmetinio plano bus paga
minta iki 264,000,000 tonų.

Anglies 1913 metais paga
minta 29,200,000 tonų. 1932 me- Į 
tais užbrėžta pagaminti 90,000,- 
000 tonų, o 1937 metais iki 
250,000,000 tonų.

Čiguno 1913 metais buvo pa
gaminta 4,200,000 tonų. 1932 
metais, pagal planą turi paga-■ 
minti 9,000,000 tonų, o 1937 
metais 22,000,000 tonų.

Elektros pajėgos 1913 me
tais buvo 1,900,000 kilovatų, 
šiais metais turi pasiekti 17,- 
000,000 o 1937 metais 100,000,- j 
000 kilovatų.

Gelžkelių ilgis 1913 metais 
buvo 58,000 kilometrų, 1932 
metais pasieks iki 86,000, o 
1937 metais 116,000 kilometrų. :

Tai nėra tuščios skaitlinės. ' 
SSSR darbininkai pasibrėžtus 
savo planus sėkmingai vykina 
gyveniman.

Sovietų .Sąjungoje jau se- 
4b/’ ka/niau buvo išrinkta komisija pa- 

ip; varymui plano išleisti “Piliečių 
• Karo Istoriją.” Iki šiolei buvo 

daug knygų tuo klausimu, bet 
jos nepilnai nušviesdavo visą 
istoriją. Komisijos planas jau 
paskelbtas. “Pravdoje” per 
5 numerius buvo aprašoma bu- 
siamos istorijos turinys. “Pi
liečių Karo Istorija” turės 16 
tomų ir 21 dalį. Jie bus pada
linti į 208 skyrius, kiekvienas 
skyrius apims tam tikrą kovos 
frontą arba jo laikotarpį.
1 tomas—Spalių Revoliucija ir 

prie jos prisirengimas
2— Pirmas etapas piliečių karo
3— Užsienio imperialistų inter

vencija
4— Kazokų sukilimas prieš So

vietus
5— Kovos Ukrainoj, Kryme

Lietuvoje
6— Kova prieš Kolčaką
7— Kovos su Denikinu
8— r-Kova už apgynimą

grado
9— Karas tarpe SSSR, il

ki jos
10— Kova prie Wrangelj
11— Iš Užkaukazijos kovų
12— Kovos Turkestane
13— Tolimuose Rytuose kovos 

su japonais
14— 1920-1922 metų kontr-revo- 

liuciniai sukilimai
15— Tarptautinio proletariato 

> kovos prieš intervenciją
16— Komunistų Partijos role 
. piliečių kare.

ir

Petro-

Len-

iA

Maskvoje knygynas Lenino 
vardu jau turi 6,100,000 knygų. 
Iš jo knygas ima skaityti per 
metus apie 500,000 žmonių. 
300,000 knygų liečia militariz- 
mo klausimą.

FRANCUOS DARBININ
KŲ DEMONSTRACIJA

PARYŽIUS. — Geg. 29 
d. čionai revoliuciniai dar
bininkai buvo surengę masi
nę demonstraciją prieš ka
rą. Dalyvavo iki 60,000 
darbininkų. Maršavimas 
tęsėsi per puspenktos valan
dos.

Kol kas Amerikos darbininkas kantriai neša ant savo pečių iš vienos pusės imperialistinio karo naš
tą, iš antros pusės—bedarbę ir iš jos plaukiančius vargus. Bet kaip ilgai jis tą baisią naštą neš? Ko
munistų Partija šaukia tą darbininką trenkti tą naštą nuo savo pečių į šalį.

DVYLIKA UPIŲ PO 
MASKVA

MASKVA. — Besiren
giant būdavot požeminį 
gelžkelį (“subvę”), pradėta 
įvairiose miesto dalyse sky
les gręžti. Nustebo inžinie
riai, kuomet po miestu už
ėjo net dvyliką upių!

POLICIJĄ NUŽUDĖ VIOLET SHARPE, LINDBERGHŲ TARNAITE DARBININKE
Vakar dienos “Laisvėj”; tvirtina, kad tarnaitė buvo 

buvot trumpai pranešta, kad nekalta, kad ji atėmė sau 
nusižudė-nusinuodijo Violet gyvybę nebepakeičiama po- 
Sharpe, darbininke, kuri' licijos kankinimo. 
tarnavo pas Lindberghus ir i ---- --------------

“Zi-č spauda tuo-'Dr?. Fosterio Maršru- 
jauS užriko, jo_g sharpe nu-,įas Pietinėse Valstijose 
sizude is baimes, kad jai ne-i J
būtų primestas pavogimas! . “
Lindbergho kūdikio. Bet! Komunistų Partijos naci- 

kurie parodo, kad tarnaitė i komitetas skelbia, kad d. 
denburgo policija uždraudė. į buvo nekalta, nieko nežino- 
Tačiaus konferencija įvyko, I jo apie Lindberghų vaiko 
bet buvo laikoma slaptai, pavogimą, ir kad ją fakti- 
Dalyvavo 126 delegatai nuo nai nužudė policija. 
80 distriktu.

NELEGALĖ BEDARBIŲ 
KONFERENCIJA VO

KIETIJOJ

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Buenos Aires. — Argenti

nos konservatoriai ir mili
taristai, sakoma, rengiasi 
prie nuvertimo dabartinės 
valdžios ir įsteigimo atviros 
ginkluotos diktatūros, kokia 
buvo prie kruvinojo Uribu- 

! ru.
Panama City. — Pana

mos kanalo prekyba taip su
mažėjo, jog į dieną beper- 
plaukia šešiolika laivų. Pats

TURINGIJOJ, Vokietijoj, Lindbergho kūdikio. Bet' Aomunisių i aiujob naci- 
buvo šaukiama vieša bedar- dabar iškyla aikštėn faktai, Įonalės ^r m kimų ^kampanijos 
bių konferencija, bet Hin-

Pasi
rodo, kad Violet Sharpe nu- 

[sižudė todėl, kad nebegalėjo 
j pakelti policijos, trečio laips- 

Pluskių Kaimas. — Kra-jnio kankinimo. Tą pripa- 
izantės upėje prigėrė 13 me- žįsta netgi ponia Morrow, 
tų studentas Jurevičiukas. motina Lindberghienės. Ji

SLA. DARBININKŲ NARIŲ PROGRAMA 
TRISDEŠIMT SEPTINTAM SEIMUI

'Fosteris, kandidatas į pre
zidentus, neužilgo išvažiuos 
su ilgu maršrutu į pietines 
valstijas kalbėt principaliai 
pavergtiems juodveidžiams, 
kur jie sudaro didelę di
džiumą gyventojų. Masiniai 
mitingai ruošiami Alabama, 
Georgia, Texas, Louisiana, 
Tennessee, Kentucky, Flori
da ir kitose valstijose. Ko
munistų Partijos platforma 
reikalauja lygių teisių juod
veidžiams ir taip pat teisės 
tautinio, apsisprendimo.

siū- Chicagos Bedarbiai De
monstruos' Prieš

Republikonus

Kad išgelbėti SLA narių reikalus ir pašalpą, mes 
lome 37-tam seimui sekamus žygius:

L Seimas turi griežtai atmesti duoklių pakėlimą.
2. Seimas turi sumažinti- visiems SLA viršininkams ir 

“Tėvynės” štabo nariams algas, idant ne vienas, pilną 
laiką dirbantis, negautų daugiau, kaip $25 savaitėje.

3. Seimas turi nutarti, kad tuojaus būtų įsteigtas fon
das, iš kurio būtų galima pagelbėti bedarbiams nariams 
užsimokėti narines duokles.

4. Seimas turi pasisakyti už tai, kad SLA prisidėtų
prie bedarbių kovos už apdraudą ir pašalpą valdžios ir jOs konvehciją, kuri čia 
darbdavių kaštais. ų

5. Seimas turi atmesti kandidatūrą Gegužio, Bago-
čiaus, Gugio, Bačiuno, Jurgeliūtės, Tareilos ir kitų ponų 
ir išrinkti visai naują Pildomąj’ą Tarybą iš visų srovių 
eilinių narių darbininkų. :

6. Seimas turi pareikalaut, kad Gegužis, Gilgis, Jurge
liu te ir kiti senosios Pildomosios Tarybos šulai atlygintų 
SLA. už netikusias paskolas ir už padarytas išlaidas ry
šyje su tuo ^tyrinėjimu.”

7. Seimas turi atmest naują Konstituciją.

CHICAGO, Ill. — Birže
lio 14 d. yra rengiama ma
sinė bedarbių demonstraci
ja prieš republikonų parti-

įvyksta. Demonstraciją ren
gia bedarbių tarybos, revo
liucinės darbo unijos, eks- 
kareivių darbininkų lyga ir 
kitos. darbininkiškos orga
nizacijos. Čia susirinks 
Wall Stry to i valdžios šulai, 
čia bus pats Hooveris, tuo 
būdu alkani bedarbiai rėi- 

I. kalaus pašalpos.;

HOOVERIO VALDŽIA TURI PR1RU0ŠUS GINKLUOTAS SPĖKAS NUMALŠINIMUIEX-KAREIVIU WASHINGTONE ?
Milicijai Patariama Nieko Nebijoti, Jeigu Vienas ar Dau

giau Žmonių Būtų Nušauta Sklaidant Minią
WASHINGTON. — Ar

mijos ir laivyno būriams 
įsakyta būti ant vietos ir 
nuolatiniai pasirengus “ne
paprastam atsitikimui.” At
šaukia vakacijas tiems, ku
riems buvo jos duotos. Vi
sos Hooverio valdžios gink- iba]suos ug atmokėjimą bo- 
luotos .spėkos suriktuotos^nų Bet taip pat nurodoma> • 
puolimui ant eks-kai eivių, p-a<] jopjos abejonės pre- 
jeigu. pastarieji atsisakytų zidentas Hooveris po tuo <i .> 
valdžios komandą pildyti. įstatymu nepasirašytų ■ ir H

Tuo tarpu vis daugiau tuomet vis tiek veteranai 
eks-kareivių pribūna į Wa- bonų negautų. Tada, žino- 
shingtoną. Sakoma, kad ma, Hooverio valdžia pra- 
tuojaus veteranų armija pa- dėtų veteranus spėka grūs- 
sieks penkiolika tūkstančių, ti laukan iš Washingtono.

Kalbama, kad birželio 14. i 
d. prasidės pirmi kongreso 
manevrai delei bonų. At
stovų butas ims eks-karei- 
vių reikalavimą svarstyti. 
Spėjama, kad didžiuma ‘ 
kongresmanų, bijodami eks- 
kareivių masinio spaudimo,

1MOONEY SVEIKINA EX-KAREIV1US
Iš ’San Quentin kalėjimo 

Tom Mooney pasiuntė Wa- 
shingtonan sekamą pasvei
kinimą eks-kareiviams mar
guoto jams:

“Iš San Quentin kalėjimo 
siunčiu aš jums sveikinimus

ti Wall Strytą, tai tuo K tar
pu jie grūdo mane į kalėji
mą už gynimą darbininkų 
reikalų. Jie užmokėjo man 
mirties bausme, pamainyta 
amžinu kalėjimu, o jums už
moka šešių centų dienos

už jūsų militantingą kovą maistu, kurio kaliniai ne- 
prieš alkį. Kuomet finan- valgytų. Laikykitės už ša
šų ir pramonės viešpačiai vo reikalavimus C.L.‘ 
siuntė jus skersai jūras gin- Amerikos masės su jumis.

reikalavimus tvirtai.

30,000 Farmerių Eina Komunistų Partijos 
Darbininkam Pagelbon Kandidatų Maršrutas

kanalas operuojamas tik 16 L TUCUMAN, Aigentina. 
valandų, o aštuonias valan- Y1S0J Tucuman piovmcijoj
das būna uždarytas.

Dublin.—Sugrįžęs iš Lon
dono Airijos prezidentas 
De Valera, skundžiasi, kad 
jam nepavyko išsiderėti iš Į 
MacDonaldo kabineto jokio 
nusileidimo delei Airijos.

Berlyn. — Vokietijos de
legacijai j Lausanos konfe
renciją vadovaus pats Pa- 
penas. Sakoma, kad vokie
čiai toj konferencijoj pa
reikš Anglijai ir Franci j ai, 
kad Vokietija nepajėgia ir 
atsisako toliau mokėti ka
ro skolas.

Bronx, N. Y. — Katalikų 
bažnyčios kunigas John Mc
Evoy pereitą sekmadienį 
pasišaukė du ginkluotu po- 
licistu apsigynimui nuo pa- 
rapijonų. Jo bažnyčia ran
dasi ant kampo 187th St. ir 
Belmont Ave.

eina didžiausias sujudimas. 
Apie 30,000 farmerių mar
guoja į provincijos sostinę, 
kad padėti cukraus fabrikų 
streikuojantiems darbinin
kams kovą laimėti. O dar
bininkai reikalauja algų pa
kėlimo ir aštuonių darbo 
valandų įvedimo.

Tai pirmu sykiu klasių 
kovos istorijoj pasireiškia 
toks solidarumas tarpe far
merių ir darbininkų Argen
tinoj.

Gi valdžia kraują lieja 
cukraus, darbininkų. Kruvi
noji jos policija nužudė še
šis streikuojančius darbi
ninkus.

d., Butte,

17,

19

20

21

d.

d

Spokane,

Seattle,

Tacoma,

d., Portland,

23 d., San Fran-

Davila Pasitraukė 
iš Čili Valdžios

Sekamose vietose kalbės 
d. Fosteris, Komunistų Par
tijos kandidatas į Jungtinių 
Valstijų ųfrėzidentus:

Birželio
Mont.

Birželio
Wash.

Birželio
Wash.

Birželio
Wash.

Birželio 
Ore.

Birželio
cisco, Calif.

Birželio 24 d., Oakland, 
Calif.

Birželio 26 d., Los Ange
les, Calif.

Draugas James Fordas, 
Komunistų Partijos kandi
datas į vice-prezidentus kal
bės sekamose vietose:

Birželio 16 d., Utica, N.Y.
16 d., Schenecta-Birželio

New York. — Ambassa
dor hotelyje kalbėdamas 
Amerikos Katalikėms Duk
terims kongresmanas Cav- 
agan gvoltu šaukė prieš 
eks-kareivių maršavimą ir 
prieš išmokėjimą bonų. Jis 
šaukė katalikes moteris pa
siryžusiai melstis, idant Ro- šulai pasirodo armijos ir 
mos dievas priduotų drąsos’laivyno militaristai. Tai at- 
kongresui balsuoti prieš bo- rodo, kad jų “socializmas 
nūs!

Labai p r i eštaraujančips 
žinios ateina iš čili.respub
likos. Pranešama, kad nau
jos valdžios vadas Davila 
rezignavo. Rezignavęs būk 
todėl, kad kiti valdžios žmo
nės reikalavę daugiau “so
cializmo,n o Davila nesuti
kęs. Bet tie kiti valdžios

Birželio

Birželio

17

18

Birželio 19
Mass.

Birželio 23
Mass.

Birželio 24 d., Providence,

d

d.,

d-,

Albany,

James-

Boston

d., Concord,

n
yra daugiau fašizmas.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy])
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Meluoja Per Akis i Well> tik fašistiniai gai-
I valai taip gali rašyti,' nes 

Kiekvienam žinoma, kad į jįe yra kapitalistų tarnai. 
Detroite yra baisi bedarbė, j Kaipo tokie, jie lieja gailias 

ašaras del milionierių bank
rotų.

kad tūkstančiai darbininkų 
tiesiog randasi desperatiš
koj padėtyj, badauja, skurs
ta. Bet kunigų organas 
“Draugas” (No. 137) tįegė- 

. diškai meluoja, sakydamas, 
kad tėn jau beveik nebėra 
bedarbės, kad miesto majo
ras “katalikiškais dėsniais” 
prašalinęs 
Girdi,

Detroito 
valstybėje, 
yra katalikas, 
to darbininkus prislėgė nedar
bas ir skurdas, majoras ėmėsi 
vykdinti katalikiškos teisybės 
ir artimo meilės dėsnius. Tas 
gelbėjo. Per pusantrų metų 
šie dėsniai buvo vykdomi, kol 
atsirado kiek daugiau darbo 
automobilių dirbtuvėse.

u ‘ šelpimo darbas dar veda
mas tais pačiais katalikiškais 
dėsniais, tik jau mažesniu mai
stu, . Nes, kaip sakyta, nema
žas bedarbių skaičius gavo 
kiek darbo. ..
Taigi, “Draugas” bando 

savo skaitytojams įpasakoti, 
kad jau taip dalykai "pa
gerėjo,” kad net tas geras 
katalikas majoras sumaži
no bedarbių šelpimą.

Gal tam melui patikės ka
talikai darbininkai kituose 
.miestuose, bet vargiai nors 
vienas “Draugo” skaityto
jas katalikas darbininkas 
Detroite tam patikės. Mie
sto majoras nei pirma ne-. 
suteikė, nei dabar nesutei- j 
kia tinkamos paramos tūks
tančiams badaujančių be
darbių. Bedarbė Detroite 
taipgi nesumažėjo, nežiū
rint kapitalistų ir jų agen
tų blofo apie darbų padau
gėjimą. Jau tos milžiniš
kos badaujančių bedarbių 
demonstracijos, kurios pas
taruoju laiku įvyko, kurias 
brutališkai užpuolė kataliko 
majoro Murphy policija, pa
rodo, kad ten nėra tokia ge
ra padėtis, kaip kad “Drau
gas” piešia.

badą ir skurdą.

miesto, Michigan 
majoras Murphy’s 

Kada šio mies-

Kapitalisty Tarnu 
Graudūs Verksmai

Kokis Tas “Verstinas” Dar
bas Sovietu Sąjungoj

“Laisvės” skaitytojai ge-

Sovietų valdžia padarė ta
rimą, kad ant upės Volgos, 
prie miesto Kamyšino pį- 
budavoti elektros pajėgos 
gaminimo stotį, kuri bus 
veik keturis kartus didesnė 
už “Dnieprostrojų.” Dabar
tiniu laiku “Dnieprostro- 
jtis” yra didžiausia pasauly
je stotis, nes ji turi 800,000 
arklių pajėgos arba 555,000 
kilovatų.

Volgos stotis turės nuo 
1,800,000 iki 2,000,000 kilo
vatų. Per metus laiko ji 
suteiks apie JO miliardų. ki
lovatų pajėgos. Apart jos, 
ant Volgos > laike; ■. antro 
penkmetinio plano bus išbų- 
davota dar trys galingos 
stotys: Jaroslavliųje, prie 
įpuolimo į Volgą upės Ka
rnos, ir čaboksaruose arba

Šios trys sto-

rengta del praleidimo laivų. 
Užtvanka turės iki 30 met
rų augščio. i Stoties išbūda
vo jimas ir įrengimas atsieis 
iki 1,500,000 rublių, o imant

ant augšto laipsnio plačius 
Pavolgės plotus, suteiks pi- 1929 metais Jungtinėse) 1929 metais J. V. auto- 
gią pajėgą ir padidins bent Valstijose jau buvo 92,400 mobilius gamino 144 skir- 

- - ... busų, kurie apėmė 782,485 tingos kompanijos ir jos
itais metais pagamino 4,- 
1603,610 automobilių ir 754,- 
804 busų.

keturis kartus drėkinamųjų my]?’ susisiekfmą. 
žemių derlių. O tas viskas i 

ątydon visą drėkinimo sis- prisidės prie gerinimo būvio 
temą, sujungtą su ja, tai lė- 
šuos iki 5 mijiardų rublių.

1930 metais Jungtinėse 
kaip darbininkų, taip ir vai- Valstijose buvo 26,000 vieš- 

, v. , bučių su 1,234,000 kamba-
Sekancias metais jau bus U. Proporcionaliai kiek-

Išbųdavojimas šios sto- viena diena juose buvo po 
AAA • ‘ '

pradėta pirmieji darbai,
kaip tai išdirbimas projek- ... . _ . .
tų, prirengiamieji darbąi ir ties ir įi’engipiąs drėkinimo 
t. t. 1 i .. ■ . , : i sistemos yra pradžia Sovįė-
v :Ši stotis ne ‘tiktai suteiks įų kovos, prieš taikiai ,pasir

1,125,000 įnamių.

Didžiulis ežeras Supe
rior turi 31,820 keturkam
pių mylių dydžio. Jo ilgis 
350 mylių, plotis 160 jr gi
liausioje vietoje jis turi 1,- 
206 pėdas gylio.

Michigan ežeras turi 22,-

rai atmena, kad dar nelabai Balachnoje;
senai Amerikos reakciniai ty? į rae 1̂s. ^aiko suteiks nuo 
elementai labai daug šaukė ?_lkl bjliQmj kilovatų pa- 
apie “verstiną” darbą So- JeS°s-

šaliai galingą elektros pajė
gą, bet ji pasitarnaus ir drė
kinimui Pavolgės, derlingų' 
laukų. 1 Iki šiol PaVolgeje 
valstiečiai kentėjo nuo per- 
didelių sausumų. Pabuda- 
vota užtvanka pakels van
denį,. ir to pagelba bus gali
ma jis paleisti tam tikrai 
prirengtais kanalais į Pa
volgės laukus del mechani
zuoto laukų drėkinimo. To 
pagelba bus galima apdrė- 

Įtaisyta prie Kamyšino kinti iki 2,000,000 hektarų 
stotis žemės plotą. Ten bus gali- 
jėgos. mū įsteigti derlingi kviečių 

skersai laukai, kurie suteiks į me-

vietų Sąjungoj. Net buvo 
daromi žingsniai, kad neįsi
leisti Sovietų produktų, nes, 
girdi, Sovietų Sąjungoj dar
bininkai dirba po “prievar- Volgą turės virš 3 kilomet- tus laiko iki 300,000,000 pū- 
ta-” rus ilgio. Toji dalis, per dų arba 5,000,000 tonų grū-

kartojamas nelaimes Pabol- 
gėje del stokos ■ drėgnupio. 
O tas yra labai ;svarbu, nes. 
Pavolgėje ir Užvolgėje gy
vena 25 nuošimčiai < visos 
Sovietų Sąjuųgos gyvento
jų. Ten laukai tinkami 
ir derlingi. Blogumas bu
vo tiktai tame, kad daž
nai . pasikartodavo stoka; 
vandens, o mechanizuoto1 
drėkinimo nebuvo.

D. M. šolomskas.

1929 metais Jung. Valsti
jose buvo 49,482 pašto sto-i400 keturkampių mylių dy- 
tys ir tais metais išleista džio. Jo įlgis 307 mylios, 
16,917,274,874 krasaženklių. plotis 118 ir giliausioje vie- 

-------- toje jis turi 810 pėdų gylio.
•_J ' ‘J ■ f 11 ’

■ Jungtinės Valstijos užima;
3,026,789 keturkampiu my- i Jungtinės Valstijos susi- 
lių. Jos turi 1?2 milionus'daro iš 48 skirtingais var- 
gyventojų ir šalies turtas 
apskaičiuojamas i ant $360,- 
062,000,000.

elektros gaminimo 
bus neišpasakytos 
Užtvankos šieną,

ta.”
Ypatinkai buvo sakoma, kV.r*a va^uo bus perlei- dų.

kad miškuose, apie Archan- dziamas, bus dviejų kilome- • Kamyšino elektros garny- 
gelską ir kitur, darbininkai tnJ ilgio„ o likusieji bus pri-'bos stotis ir su ja sujungta

London. — Konferencija 
tarpe Airijos prezidento De 
Valera ir Anglijos imperia
listų agento MacDonaldo 
nedavė jokių rezultatų. De 
Valera grįžta namo į Dubli
ną.

dais valstijų. Visose jose 
yra 3,072 apskričiai (“coun
ties”). Daugiausia apskri
čių turi Texas valstija. Jo
je yra net 254 apskričiai. O 
mažiausiai tai Delaware 
valstija, kurioje yra tiktai 
3 apskričiai.# Delaware val
stija užima tik 2,370 
j keturkampių mylių, o Texas

Šalyje yra 179 skirtingos valstija 265,896 mylių. Bet 
gelžkelių kompanijos; turi lš visų valstijų yra mažiau- 
241,625 mylias ilgio kelio. Sla- tal Rhode Island> kul’‘

1930 metais Jungtinės 
Valstijos turėjo 4,223 laivus 
su 14,045,808 tonų įtalpos, 
įskaitant nemažesnius, kaip 
100 tonų.

Tai visas J. V. gęlžke7.’n i! 
gis.

užima tik 1,248 keturkam
pių mylių, bet joje yra 5 
apskričiai.dirbą po “prievarta,” kaip 

kaliniai.
Sovietų Sąjunga atmušė 

tuos bjaurius melus. Vė
liaus net tūlų buržuazinių 
laikraščių k o r espondentai, 
nuvykę jieškoti “verstino” 
darbo,, pranešė, kad jie jo 
negali Surąąti.)! ■ / ■ ,

Pastaruoju laiku Archan
gelsko apielinkėj miškuose 

ilankėsi New York “Times” į 
koresppfcdenta? Robin Kin- j 
kead ir štai ką Jis rašo to 
laikraščio pereito sekmadie
nio laidoj:

Faktinai, tai vienatinis ver
stinas darbas, kurį tas kores
pondentas galėjo rasti, tai bu
vo mašinų darbas. Patys dar
bininkai, jauni ir laisvi, dirbo 
juokaudami ir geram ūpe.

Vienas perdėtinių sakė:
“Ar jūs manote, kad mes 

galėtume padaryti bent kokius 
rekordus darbo greitume, jei
gu mes naudotume verstiną 
darbą, jeigu darbininkus vers
tume prie darbo nagaika ir 
durtuvais?

Vienas.. jaunas darbininkas, 
kurį šis korespondentas klau
sinėjo, net nežinojo, ką reiš-z 
kia pasakymas “verstinas dar
bas.” Aštuoniolikos metų 
mergina žinojo, ką tai reiškia, 
bet tik nusijuokė iš tos min
ties, būk esąs tokis dalykas 
apie Archangelską.

v

Taigi, tas reakcionierių
* s “verstiną • 

Sovietų Sąjungoj 
Dabar net 

kapitalistinių laikraščių ko
respondentai praneša, kad 
tokio dalyko jie negali su
rasti Sovietų Sąjungoj.

Lietuviškų fašistų šlamš- šauksmu a.k^e
tas “Dirva” (No. 24) labai 
apgailestauja, kad del kri- 
zio nukenčia kapitalistų 
pelnai. Girdi,

Nieką tiek nevargina bedar
bės, kaip kapitalistus, nes jie 
praranda milionus, bankrutuo
ja ją kompanijos ir daugybė 
milionįerįų. jau liko plikais, 
tik ją niekas peaprašo.

Smetonląižiąi lieja ašaras i a_______ i • ’i?del “nubiednėjusių 
pięrių. JienTą gaila milio
nierių. Ir kaipgi—ar gi ga
lima prilyginti' milionų darr 
bininkų bedarbių vargūs 
prje “neapsakomai didelių 
vargų” milionierių? Ne. 
Milionieriai “skursta,” “ba
dauja,” “lindynėse” gyvena. 
O ųiilionai bedarbių gyvėpa. 
“puikiuose palociuose,” “so
tūs,” “linksmi,” nes jie ne
prarado ndjįoųu&.pa jų me-i

darbą 
nuėjo vėjais.

i

Revoliųęinių Studentu |Įi-
Upgas 1 Gęgužės

KAUNAS. — Nežiūrint 
milio- fašistų reakcijos prieš revo

liucinius studentus, pasta
rieji vis dęl to puikiai šven
te '1 ' gegužės. Studentai 
marksistai, sušaukė tą die
ną mitingą, kuriam dalyva
vo apie 150 studentų. Tiek 
^aug'studentų susirinko ne- 
ižlūrini to, kad prieš parą 
diepų tapo užgniaužta “Ąu- 
roros“ 
versjteto vadovybė dėjo vi
sas pastangas, kad sutruk- 
džius tą mitingą.

” draugija ir kad uni- 
teto vadov1

IŠMESTI S. L. A. NARIAI REIKALAUJA 
I j SUpRAŽINT ĮMOKETUS PINIGUS

SLA nariai darbininkai, kuriuos fašistų ir socialfašistų mašina išmetė iš Susivienijimo iuž tai, kad jie 
nesutiko su brutališku išmetimu 208 jų atstovų SLA 36-tam Seime; iChięagoj, dabar reikalauja, kad jiems 
būtų sugrąžinti jų įmokėti pinigai. Jie siunčia savo reikalavimus .SĮL.A 37-tam eSimui, kuris prasidės bir
želio 20 d., Pittsburgh, Pa.

Aišku, kad išmestieji SLA nariai darbininkai turi pilniausią teisę reikalaut, kad jų sunkiai uždirbti 
centai, kuriuos jie sumokėjo, būdami SLA organizacijoj, būtų jiems sugrąžinti.

Fašistai ir socialfašistai dabar ėdasi del SLA turto. Jie varžosi už SLA kontrolę. Kad pasilikti Susi
vienijimo viešpačiais, jie brutališkai išmetė pereitam seime darbininkų delegatus.

Ir kuomet dabar išmestieji SLA nariai ir buvę 36-to Seimo delegatai reikalauja sugrąžinti jų įmokėtus 
pinigus, jų reikalavimas teisingas. Ir kiekvienas SLA darbininkai delegatas, dalyvaujantis SLA 37-tam 
Seime, Pittsburghe, Pa., turėtų remt’i tą reikalavimą. Ir veikiausiai seime bus nemažai sąžiningų darbinin
kų .delegatų, kurie stos už tai, kad su buvusiais SLA 
niaus išrokavimais, būtų atsiteista.

Čia talpiname formą peticijos, po kuria pasirašo 
Gegužio fašistinė mašina išmetė, gali po šia peticija 
siųsti sekamu antrašu: J. Kairys, 46 Ten Eyek St.

nariais, kuriuos fašistiniai elementai išmetė politi-

išmestieji SLA nariai. Buvę SLA nariai, kuriuos 
pasirašyti( rašalu), iškirpti ją iš “Laisvės” ir pa- 
Brooldyn, N. Y.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 37-tam SEIMUI
■ ' ■ f

PITTSBURGH, PA.
Išmestųjų iš SLA. Narių Reikalavimas Išmokėti Jų Sumokėtus Į SLA. Pinigus

Mes, žemiau pasirašiusieji, buvusieji Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariai, šiuomi kreipiamės į SLA. 37-tą Seimą, 
Pttsburgh, Pa., sekamais“ reikalais:

Jums, gerbiamieji SLA. 37-to Seimo delegatai, gerai žinoma, kad 1930 metais, Chicagoje, įvykusiam SLA. 36-tam Seime, 
kuomet dalis delegatų, skaičiuje 208, nesutiko su SLA. prezidento p. Gegužio paskirta mandatų komisija, buvo to paties 
prezidento ir kitų. Pild. Tarybos narių įsakymu brutališkai užpulti ir išmesti iš pirmos seimo sesijos. Dalis jų buvo skau
džiai sužalota, sumušta, o 18-ka delegatų,.einant neteisingais p. Gegužio Įskundimais, įkalinti.

O kuomet po seimo daugelis SLA. kuopų .ir narių protestavo prieš tokius žalingus SLA. viršininkų darbus, tai tie patys 
viršininkai pradėjo spenduoti, skaldyti kuopas ir braukti laukan protestuojančius’ narius, kurių teisėtai išrinkti 208 dele
gatai Chicagos seime buvo sumušti ir išmėtyti iš seimo.

Tasai išmetimas,; fn.ūs iš /organizacijos padare mums didelių nuostolių, kadangi SLA. viršininkai, mus mėtydami laukan iš 
organizacijos, ncatmokejo ilgus metus į SLA. mūs sumokėtų mėnesinių duoklių.

Todelei mes, Apmestieji SLĄ. nariąi, kreipiamės į SLA. 37-tą Seimą, reikalaudami delegatų nutarti sugrąžinti mums pro- 
porcionaliaj įmoljėtąs, į SLA. mėnesines duokles, kaip rodo pakvitavimai, mūsų narinėse knygutėse arba SLA. Centro1 kny
gose. Mes tikimės, kad SLA. 37-to Seimo delegatai visapusiai apsvarstę mūsų reikalavimą, nutars sugrąžinti tai, kas 
nĮuihs, kaipo buvusiems SLĄ. nariams, (neteisėtai išmestiems iš Organizacijos, priklauso.' ' >

Jbigu mūšų, reikalavimas*bbs atm'estas,' Inos būsime priversti jieškoti kitokių kelių apgynimui savo teisių. *

Seka Parašai: '

i
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Pietų Amerikoje respub
lika Brazilija užima 3,285,- 

1319 keturkampių mylių ir} 
j turi 40,500,000 gyventojų. 
!Jos teritorija yra didesnė 
už Jungtinių Valstijų, bet 
gyventojų turi tris kartus 
mažiau.

Sovietų Sąjunga užima 8,- 
144,228 keturkampių njylių 
plotį ir. turi 162,000,000 gy^ 
ventojų. Tai didžiausia pt^ 
šaulyje šalis. Anglija su 
p a v e r g tomis kolonijomis 
yra didesnė už SSSR., bet 
jos kolonijos sudaro 150 
kartų didesnį plotą, kaip pa
ti Anglija.

Augščiausias vandenpuo- 
lis yra Australijoje vardu 
Southerland. Vanduo puo
la 1,904 pėdas. Bet gar
siausias bus tai Niagaro 
Falls, kuris didelis ir gra
žus. Niagara Falls vanduo 
puola 167 pėdas.

Viso pasaulio prekybinis 
laivynas 1930 metais turėjo 
26,579 laivus su 66,978,379 
tonų įtalpos. Anglija sto
vi pirmoj vietoje su 20,438,- 
444 tonų. 1929 metais nuo 
įvairių priežasčių žuvo 320 
laivų su 515,056 tonų įtal
pos.

Didžiausias pasažirinis 
laivas yra “Leviathan.” Jį 

i valdo J. V. Bet jis buvo vo
kiečių, tik pereito karo me
tu užgrobtas per J. V. Tas 
laivas turi 59,957 tonų įtal
pos, jo ilgis 907 ir pusė pė
dų. Po jo seka “Majestic,” 
“Berengaria”—abu Angli
jos; “Bremen” ir “Europa” 
—Vokietijos ir t. t.

Kolumbus perplaukė per 
Atlantiką ant žėelinių laivų 

į 70 dienų. 1492 metais, 
Pirmas garu varomas lai
vas 1819 metais perplaukė 
per clidjūrį į 26 dienas. 
“Mauretania” laivas 1929 
metais perplaukė Atlantiką 
į 4 parasr 17 valandų ir 49 
minutes. “Europa,” vokie
čių laivas, 1930 metais per
plaukė į 4 paras, 17 valandų 
įr 6 minutes.

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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DARBININKU SVEIKATA'
• Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lake St., Newark, N J. Tel., Humboldt 2-7964

S. L A. DELEGATAMS Taigi, kurie ' delegatai laike didelių audrų ant jūrų nių surašyta sutrauka vadi- ’ 
pribusite nedėlioję, tai daly-'bangos pasiekia iki 50 pėdų'nas charakteristika. Tokią

I Darbininkai SLA. delega- SLA. priklauso ir koks jų 
tai, SLA. seimas jau čia pat. yra tikslas? Gal manysite, 
Daugel1® SLA. darbininkų kad jie priklauso del tos 
delegatu pasiryžę kovoti S , J . v , .

.....r L.’ Ila seime nrieš Visus .w> blednos ligoje pašalpos ar sitasot, o vakarais da ir ki-Pries vlsus po-.
■taip darbuojatės, rasot, skai-; e n> gnui pLiA. nariui, , „ . 
i tot, lavinatės. žinoma, i__

Aš esu 2o metų mokytis yra gerai, bet nė- L o ....... .......... .
Didumo penkių ra gerai perdaug eikvoti savoikiems delegatams išvengti

Man jau virš me- ‘ energija ir nelabai kuo ji at-j lėšas viešbučių, pittsburgie- 
kas negerai tai į pildyti. O energiją ir jėgas .čiai draugai turėjo pasikal-

nutarė

Persidirbimas ir Nuovargis tas ilgas darbo valandas, pri-
Drg. gydytojau, klausiu 

jūsų patarimo apie savo. 
sveikatą, 
mergina, 
p. ir 4 c. 
tai , kai 
krūtinėj, tai gerklėj. Taip, į geriausiai atpildo ir ątnauji-į bėjimą ir nutarė rūpintis 
rodos, skausmo neturiu, bet na geras maistas ir geras poil-i kiek galint, kad aprūpinti 
ir gero nėra. Iš pradžių sis, miegas. |savus delegatus nakvyne,
man'tik truputį retkarčiais; Gydytojas, manding, jums; yįsį delegatai, kurie ne-i 
užeidavo, bet dabar dažnai teisybę sakė. Jum,s nervai yra įsutjnkate su dabartine SL H 

visas ą fašistine ir -socialfašisti-i

. narių 
skai-! darbininkų reikalus. Kad

1 p a g e 1 b ė j u s darbininkiš-

Neryai ir 1 
i organizmas. Reikia Jums ži- 
noti, kad nuovargis yra lyg . 
___ liga. Nuovargio me- ■ 

1 džiagos yra cheminiai nuodai, , 
kurie perima kraują, raume-' 
nis, liaukas, organus ir visą 
organizmą, ir visą organizmą į 
jie įveikia, silpnina. 1

i pat visapusiškai, smulkme
niškai išdiskusuotą charak-^ 
teristiką studentai ir savo ė 
mokytojams suteikia. Pers
kaitęs tokį “diplomą,” ma- 7 
tai savo paveikslą be veid-7

vaukite minėtam piknike ir augščio. 
pasitarime. D e 1 e” g atams, I 
p ribų vusiems pirmadienį, j 
pranešime viešai ant vietos 
ir kviesime į mūsų pasitari
mus.

Tik bendrai ir planingai 
mes, darbininkai, pasitarę

D. M. š.

Charakteristika
ir Diplomas !r°džio- Nebtik matai savo :K silpnumus, bet reikalauja, rdraudos? Anaiptol ne. Tie 

elementai priklauso ir turi 
visai kitą tikslą; jų tikslas 
yra visa sauja sau į kišenių.

Taigi, SLA. i
d a r b i n inkai, sudarykime 
bendrą frontą SLA. seime 
pr bendrai kovokime prieš 
į visokius parazitus ir jų už-1 
i mačias. Žinokite, kad mū-, I • 7 • Ijsų darbininkų tiešū niekas i 
neapgins, jei mes patys ta- į 
tai. neatliksime.

' J f • Į
Kad bendrai ir sutartinai i 

kovojus SLA. seime, reikia j 
turėti tam pasitarimai ir; 
planų išdirbimas. Pirmas 

Itoks pasitarimas įvyks 19 '
Visi išrinkti 'd- birželio rengiamam SLA. ų 

, darbininkai“SLA. delegatai|darbininkų Opozicijos pik-;
, . . .' 'riko knv'ia ivvlra Rnrlninlm i

be i turi seime dalyvauti ir 
tai: ginti darbininkų SLA.

žvakę i'ių reikalus.
Draugai darbininkai 

i A. delegatai ir nariai; 
jūs sutinkate, kad būtų 
keltos mokestys į SLA 
draudos fondą? Ar 
sutinkate, kad pašalpos duo
klių mes mokėtume vienu 
trečdaliu daugiau? Ar jūs 
sutinkate, kad SLA ponams 
dar neužtenka pinigų al
gom, sugaištims, kelionėm, 
ponų pagelbininkams ir 
įvairiems kitiems jų tiks
lams, ir tokiu būdu, kad mes 
SLA nariai mokėtume lėšų 
fondan kiekvienas pašalpos 
ir pomirtines skyr. narys ne, 
20c, bet 25c į mėnesį? Ar 
jūs sutinkate, kad darbinin- 
įkas SLA. narys išėmęs pa
talpą už 240 dienų ir vė- 
lliau, nežiūrint kada, ištikus 
!jį nelaimei, jau daugiau nie-

taip atsitinka ir lyg nudie- privarginti, 
gia krūtinėj.

Aš buvau pas gydytoją,- : 
jis sako, kad aš sveika, bet; 1’j?kla 
aš netikėjau ir prašiau gy-■ ‘ 
dytojo, kad nuimtų man per 
krūtinę paveikslus, nes aš 
noriu žinoti, kame čia da
lykas: gal kitą sykį būti Į 
džiovos liga. Na, gydyto
jas nuėmė paveikslus, sakė,1 p0ji.si0, 
kad viskas gerai krūtinėj,!, 
bet pridėjo, kad aš turinti. tikrai degir 
nervų ligą. Man davė nuo 
nervų vaistų, ir aš tuos vai
stus vartojau, bet nesijau
čiau geriau. Jau metai, 
kaip ėmė man tuos paveik
slus. Dabar net jaučiuos 
blogiau, nes, kaip tenka 
daugiau padirbėti, tai man 
dažnai dreba rankos ir, 
kaip, sakiau, krūtinėj (biskį 
žemiau kaklo), taipgi ir 
gerklėj ir kakle kažin kas 
nėra gerai.

Mėnesinėmis, rodos, ser
gu normaliai, tik dažnai 
pirmą dieną, kaip pradedu 
sirgti, labai skauda vidu
rius ir tenka pagulėti porą 8’a Pat 
valandų. Valgau gerai irj’ga. 
apetitą turiu gerą. _ 
tai neužmiegu greit; daž-lkiais atv®jais—poilsiu, miegu, 
niausiai 12—1-mą vai. pra- ’suliaungjimu, žaislais, pramo-. 
dedu užmigti. Vienas daly-'gomis> 
kas: vakarais daug skaitau Į Jeigu Jums nėra galima 
laikraščius bei knygas ar- j gauti bent poros savaičių at-‘kad pašalpos negalėtų gau- 
ba rašau į Lietuvą žinių, į ©stogų, tai_Jūs kaip nors taip ti? j—4-—
kaip tai—apie Sovietų Są- isavo darbus sutvarkykite, kad 
jungą ir tt., nes žinau, kad : gautumėt progos gražiai pa

miegoti bent po 7-8 vai. kas

ne pražūtinga vadovybe iri 
jų bandomomis pinklėmis | 
naujos konstitucijos projek-; 

1 te, rengkitės pasirįžusiai da- 
lyvaut seime. Delei nepribu- 

ivimo į seimą jokio atidėlio-1 
Ir jejl'jim°j jokio išsisukinėjimo į 

I gu žmogus esti nuolatinio nuo- negali būti Visi išiinkti 
į vargi o būklėj, be atatinkamo 

” ’ , be suliaunėjimo, I 
'gero miego, be poilsio, 

ni gyvybės 
L.°iiš abiejų galų. Visai nestebė

tina, kad Jums vaistai nieko 
gera nedaro. Nes Jums rei
kia ne vaistų, bet daugiau at
atinkamo poilsio, miego, su- 
Eaunejimo. O poilsio, miego 
nei jokie vaistai negali pava
duoti.

Aš Jums, Drauge, pusėtinai 
kategoringai galiu pareikšti, 
kad nėra Jums reikalo su ko
kiais X paveikslais medžioti, 
jieškoti ligų ir del jų baimin
tis, rūpintis. Jums pakanka, 
pilnai pakanka jau ir to, ką 
Jūs 
gio būklę-

turite: chroninio nuovar- 
Tai yra rimta li- 

savaime. Išgydoma 
Ne vaistais, bet tuo, ko — — —-—. —— I t

Miegot 8’amta būtinai reikalauja to-
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ir pasirįžusiai kovodami at-! 
mušime minėtus “poniškus”į 
fašistinius ir socialfašisti-; tetuose,

delegatai nįug pasikėsinimus.

kad visur savo kreivumus
Buržuaziniuose universi- ištaisytum.

( kursams^ užsibai-į Kopijos visų charakteri- -
i gus, studentams išduodama ,macjjų pasiunčiama revoliu- - 

Jcinių organizacijų centrams
* ir vietinėms kuopoms, .iš" 
įkur studentas buvo atsiųs-.„

užsibai- j Kopijos visu charakteri
H A f IQ€1J • . • w • i •

SLA. Darbininkų Opozici-i diplomai. Diplomus išrašo 
jos Komitetas, ..... ...Komitetas,

P. O. Box 144
McKees Rocks,

ĮVAIRŪS DALYKAI

(Tąsa iš 2-ro
Giliausia vieta 

kuri yra žinoma, 
’ Philipinų ir Japonijos. Ten 

gylis yra 35,410 pėdų.

.'nike, kuris įvyks Budninko i

pusl.)
didjūryje, 
tai tarpe

.mokytojai ir mokytojų vai-;
I donai.

Darbininkų revoliucinėse'įas mokyklon bei ten, kur“ 
mokyklose kursams baigiau- - jisai siunčiamas darbuotis, 
tis studentai savo grupėse j Darbininkai turi žinoti 
patys save: charakterizuoja sa.7o vadų gabumus, ištiki- , 
ant šių punktų: sąžinišku-į niybę ir silpnybes, 
mas, studijavimas, išreiški- Revoliucijos vadų mokyk- 
mas. minties, gabumas dis-Ja, tai kalėjimų, kankinimų, i 
kusi jose, supratimas ' mate--,gyvasties ir darbininkų pa-- 

jrialistinės dialektikos teori- siliuosavimo klausimas.
Arminas,

T.U.U.L. Mokyklos Stu- •

rialistinės dialektikos teori
jos, streikų strategija,1 
draugiškumas su studen-'

Manhattan sala, ant ku-Įtais, atsinešimas linkui Ko-Jcntas, Pittsburgh, Pa.
rios išbudavota svarbiausio-(munistų Partijos, praktika-; 
ji New Yorko miesto dalis, vimas disciplinos mokykloj, į 

KELRODIS: Iš Pittsbur- turi tiktai 21.9 keturkampių ' ’
gh.o reikia imti karą No. 39 įmyliu plotį žemės, 
ant Grand St. ir važiuoti iki' 
Cridmor Avė.; išlipus rei
kia eiti Edgebrook Ave., po 
kairei žemyn, iki prieisi No. 
1911—ten bus piknikas.
Automobiliais reikia važiuo
ti per Liberty Tubes, Pio
neer Avė., iki Overbrook kalbėti apie “gerus laikus 
Blvd, ir sukti po kairei ir ir nepaisyti milionų bedar- 
važiuoti iki Edgebrook Ave. bių. 
ir vėl sukti po kairei žemyn 
iki No. 1911—ten rasite pik
niką, v

X'sode.

SL 
ar 

pa- 
ap- 
jūs

Jungtinių Valstijų prezi
dentas į metus gauna algos 
$75,000 ir prie to dar ski
riama jo važinėjimo išlai
doms $25,000, kurias apmo
ka valstybė. Bepigu jam

APALPO Iš BADOtinkamumas revoliuciniam 
darbui ypatingoj šakoj ir 
tt. Visi studentai iš eilės 
išreiškia savo nuomonę apie 
kiekvieną studentą atskirai 
ir pats kritikuojamasis kal
ba apie savo pageidavimus 
ir silpnybes. Visų nuomo- randasi kritiškoj padėtyje.

WHITING, Ind. — Gat
vėje apalpo iš bado Adam 
Petka, kuris čia atvyko iš 
Cleveland© darbo jieškoti. 
Nugabentas ligoninėn ir

B

S

užsitrauki?Ar
Jūrų tyrinėtojas ponas 
L. Faris tvirtina, kad

DETROITO LIETUVIU DARBININKU 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, MICH.

Cnpr , !Mt, 
The American 

Tob«< co Co.

It’s toasted’
Jūsų Apsaugo 

prieš knitėjimus - prieš kosulį

cesu pašalina tūlus nešvarumus glū
dinčius kiekviename ’ tabako lape! 
Luckies tą procesu išrado. Tik 
Luckies j j ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Atsiminkite 
- daugiau kaip 20.000 gydytojų, ku
riems buvo duota išbandyti Luckies, 
pamatuodami savo nuomones savo 
pačių patyrimu rūkyme, pareiškė, jog 
Luckies mažiau erzina gerklę negu 
kiti cigaretai!

Ar jūs sutinkate, kad 
darbininkas SLA. narys, su
laukęs 65 metų amžiaus, jo-1 
kios pašalpos negalėtų gau-! 
ti, nors jis per daugelį me
tų priklausydamas prie SL 
A. nebūtų ėmęs pašalpos nei 
vieną'centą? Ar jūs sutin-

Lietuvos spauda nerašo tei
sybes, kaip ten komunistai nakti ir» be to, da gauti po 
veikia ir gyvuoja. Žinoma, 
kitą syk gal ir nuovargis 
mane kankina.

Dar vienas dalykas: aš lč kuo nuogesnS> tuo geriau. 
tik trys metai, kaip. Amen- 4 . . įlietų
koj ir, pagyvenus,'atsikvie-' 

' čiau brolį. Jis padirbėjo 4 
mėnesiuSj gavo džiovos li-

- gą, sirgo 16 mėn. ir mirė. 
Žinoma, kai aš čia neturė
jau giminių, tai man teko 
daug nukentėti. Labai gai- ■ įa karštai

: Įėjau broliuko. Ir, kada jis mėnesines.
-apsirgo, aš svėriau 118 SV.,: Sakote, kad daugiau 
o pries tai svėriau 134 sv. įgalite sverti. . . Nagi,
Dabar sveriu 126 sv., bet jot tik imkite dažniau pasilsė-delegatus darbo žmones sto- 
daugiau ir negaliu sverti, kite, geriau' pamiegokite i 
nes jau senai, kaip tiek svė- daugėliau valgykite, 
riau.

4 gydytoją, ir vėl jis man pri-1 dinta, 
pažino nervų ligą ir davė 
vaistų, bet aš ] j 
geriau, jeigu neblogiau. '

Dirbu ant pleiso pas po
nus.
Iš ’ mūsų šeimynos niekas 
nesirgo džiova, kaip tik tas

• vienas brolis. Aš kitą syk 
manau, • gal ir aš turiu tą 
viešnią nelaukiamą. Tat, 
gydytojau, meldžiu man pa
tarti, kokia liga aš sėrgu. 
Tariu nuoširdų ačiū.

t kykite per mūsų dienraštį 
‘Laisvę” arba laišku.
Atsakymas:

“Žinoma, kitą syk gal ir 
nuovargis mane kankina”. 
Akurat taip ir yra. Persi
dirbimas ir nuovargis. Iš 
viso Jūsų, Drauge, aprašy
mo matyt, kad Jūs labai 
krupulinga, labai nuoširdi, 
ščyra. Dirbate, vargstate 
pas tuos ponus net ir su 
kaupu. Prisivarginat per

gerą pusvalandį pogulio kada 
nors dieną. Pasistengsite taip
gi kas dieną bent po pusvalan-
di, po valandą pabūti ant sau-,kate> kad gLA pOnai narius 
lės kun nnoffpsnp tnn <rpri«n__ i ________ __ > v. , (j bausti net

Gerai darote, kad mėnesinių , ($1004)0) dolerių? 
pradžioje pagulite porą valan-; 
dų. Tai yra pirmoji gamtos i 
pagalba, jei kas skauda , ar p 
taip ko trūksta. Taipgi yra į 
gerai kas nors karšto dėti prie p 
pilvo apačios. Labai naudin-p 

i išsimaudyti

šimtu;

( Tai šiuos ir dar kitokius
■ pasikėsinimus daro fašistų I 
I ir socialf ašistų bosai, kad i 
į juos pravesti busiančiam Si 
LA. seime.

prieš; Darbininkų SLA delega- 
: tų tikslas ir pareiga tuos 

ir ne- visus pasimojimus atmušti, 
kažin. Mes kviečiame visus SLA.

> ir ti bendrai ir kovoti prieš 
Valgy- minėtus planus ir jų inicia- 

Dabar vėl buvau pas kite viso ko, kas yra nesuga- torius Gegužius, Bagočius, 
neišvogta. Dadėčkui, Bordenus, Lopattus, iBers- 

suvartokite po 4-6-8 šaukštus, teinus ir visus kitus prisi- 
nesijaučiu medaus kas dieną, galima iš-plakelius prie SLA. lovio.

. ' maišius į naminį limonadą. SLA. delegatai ir nariai 
Vaistų? Gerai,

SLA. delegatai ir nariai 
pat pra-1 darbininkai, atminkite, kad

Dirbu ilgas valandas, džiai, kol Jūs priprasite greit gLA yra mūsų darbininkų 
.o-., ■ užmigti ir ramiai,.skalsiai mie- organizacija delei, pašalpos'

: goti, galite parsinešti—
“riple Bromides, grs 15, 
tablets No. 100.”
Imkite porą savaičių po vie

ną tabletėlę už valandos prieš 
Į gult eisiant.” Ištarpinkite tą 

* * v*en^ tabletėlę ir da truputį 
Jsodės miltelių (“baking so
da”), gal ketvirtadalį šaukšte
lio, į stiklą vandens ir išgerki
te. U,ž poros savaičių galite 
jau mažiau vartoti: po pusę 
tabletėlio, su sode, į vandenį, 
ir taip vėl per kokią dvejetą 
savaičių. O paskiau galima 
imti po pusę tabletėlės kas 
tras vakaras. Toliau—da 
čiau, ir taip nuolaidžiai 
mesite tą vaistą.

žinoma, norint, kad sveika
ta būtų visai tvarkoje, nerei-

nelaimėje ir gyvasties ap- • 
■ draudimui. Mes tuo tikslu j 
'organizacijoje priklausome 
ir tuo žvilgsniu organizaci
ja mum brangi. Dabar pa
klauskite lietuviškos “Sme
tonos,” daktarų, advokatu- 
kų ir kitokių profesionalų 
bei biznierių, del ko jie prie

ž^ą#**"**^^

Tabako * verslas 
yra susirūpinęs del šio 

nemalonaus klausimo

an- 
re- 
pa-

kia apleisti nei kitokių higijie- 
nos dėsnių, kiek tik kada ap
linkybės leidžia. Per laikraštį 
daug ko pasakyti negalima— 
lytinio gyvenimo plotmėje, bet 
tai yra neginčijamas' faktas, 
kad užgniaužimas lytinio gyve
nimo, jo paneigimas skaudžiai 
atsiliepia abelnai į sveikatą, 
ypač į nervus.

AR užsitrauki dūmą? Šis paprastas 
klausimas ištiko cigaretų verslą 

visai netikėtai! “Kodėl tą klausimą 
kelti?” jie klausė. “Kodėl nepalikti 
dalykus taip, kaip jie yra?”

Tačiau “palikti dalykus taip, kaip 
jie yra” neužtenka dėl Lucky Strike! 
Dūmų užsitraukimo klausimas yra 
nepaprastai svarbus . . , nes kiek
vienas rūkytojas užsitraukia žino
damas ar nežinodamas. Kiekvienas 
rūkytojas įkvepia kokią nors dalį 
dūmų, kuriuos jis ar ji ištraukia iš 
cigareto!

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
drįsta ši klausimą iškelti . . . dėl to, 
kad Luckies įžymiuoju valymo pro-

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMA—60 ■modcrnilku minučių su pasaulio geriausiais 
lokių orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, (r šeštadienio 

vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.
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Puslapis Ketvirtas , . Antradien., Biržei. 14, 193Ą

B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus. CLEVELAND, OHIO mįaų reikėjo piokėti už tą pa-

JAUNOJI KARTA
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(Tąsa) įvyko didelis mainierių latravimas. Prisi-
—Visą šeimyną, drauge Alešinai paimk £«’!’ jie S±.tT p j

į komuną, tavo motina gamins del mūs 
maistą!

—Na tai kaip, drauge Alešinai, ar sutin
ki stoti į komuną?

—Sutinku!—atsakė jis komjaunimui.
Jaunoji Karta

butą.... Kartu su jais gėrė ir Pugač. 
Rytą jis pabudo ant grindų, purvyne. Ap
sidairė aplinkui—tartum kokiame tvarte, o 
ne žmonių gyvennamyje. O ant grin
dų šmotais gulėjo popieriai jo straips
nio, kurį jis paraše del sieninio laik
raščio. Rinko jam medžiagą per savaitę 

Kaip katile kunkuliavo komjaunimo dar- laiko. Veik del viso numerio jau buvo pri- 
bas: jie bėgiojo po kasyklą, rėkavo, ginei- ruošta. O dabar... štai gėda, ką pasa

kys dabar draugai, o Maksimui gėda ir į 
akis pažiūrėti. Užsimąstė kietai Stenka 
Pugač, o paskui atėjo pas Maksimą ir pa
reiškė:

—Gerai, Maksimai! Tavo laimėjimas, 
priimk ir mane į minykus!

------- 0-------
Suaugę mainieriai atsinešė į komjauni- 

(m o komuną arba su nepasitikėjimu, arba 
knygyno, del radio aparato ir t. t. O pini-1 nepaisančiai, arba, kaip Timofejus Želez- 
gų nėra. Sukaitę bėgiojo “komunarai”, | niakas, su neapykanta. Moterys kuždėjosi, 
kaip juos dabar vadino, iš vienos įstaigos į kad komunoje bus ir merginų, o todėl jos 
kitą, rankomis mosikavo, įrodinėjo būtiną ten išdykaus. Merginoms, komjaunimo 
reikalą ir reikalavo pinigų... Pastatyti į narėms, norinčioms ten persikraustyti, pri- 
tas vietas draugai pritariančiai galvomis siejo išlaikyti nemažą bataliją. Ir to sek- 
lingavo, bet su pinigais buvo blogai. mėje, iš penkių užsirašiusių į komuną, dvi 

Komjaunimas surengė perstatymą. Pet-1 atsisakė. laiptai budavojo komunarai są
rąs Brovarenko, vartydamas akimis, kai-, ^a8a^iaus jau viskas buvo
bėjo: “Aš myliu tave, bet revoliucija mani 
brangesnė.” Perstatymas davė kiek pelno, i

Pačioje komjaunimo kuopoje buvo pa-1 
sidalinimo. Kaip kurie komjaunuoliai su 
nepasitikėjimu žiūrėjo į komuną.

—Komunistinis klioštorius! Minykai!— 
kalbėjo nepasitenkinę.

Nors jie nekalbėjo susirinkime, nesiprie
šino, bet tame buvo jaučiamas pavojus, nes 
galėjo skirtumai pablogint komjaunuolių 
tarpe santikius.

“Komunarai” iki užkimimo ginčijosi su 
draugais, aiškino, kad komunoje bus sma
giau, ir'kitos pirmenybės.

—Na, gerai, pagyvensime, pamatysime. 
■ . Mes jums nekliudome, o jums gerai pa

vyks, tai ir mes ateisime pas jus.
Viename tokiame pasikalbėjime, nepa

tenkintas S. Pugač sekamai formulavo sa- ta įstaiga. Kaip pažiūri, tai visa SSSR 
vo poziciją linkui komunos:

—Na kam? Aš esu laisvas kazokas.
.. Gaunu algą, galiu ją pragerti, galiu už 

lango išmesti—^niekam ne galvoje. O ka
da būsiu komunoje, tai jau bus galas lais
vei! O aš sakau taip: neturime teisės mes

josi, ką tai, kam tai įrodinėjo, skubino, ta
rėsi ir vėl bėgiojo. Kovos buvo daug. Ko- 
valievas nuvažiavo į rajono komitetą. Ten 
buvo pašaukti draugai Maksimas ir SŲia- 
rov. Pirmasis su piktumu įrodinėjo, kodėl 
turi būti perduotas namas komjaunimui. 
Kovalievas pralaimėjo. Tai buvo tiktai 
pirmoji pergalė. Reikalingi buvo pinigai 
del įrengimo kazermės, raudono kampelio,

lingavo, bet su pinigais buvo blogai.

j prirengta ir atidarymas paskirta sekamą 
'dieną. Vakare susirinko komjaunuoliai į 
I namą ir viską baigė ruošti. Romanenko, 
kuriam pavedė tvarkyti maisto reikalus su 
Gaidašu, kalė prie sienų įvairius obalsius. 
Alešinas tvarkė pasigerėdamas knygas ir 
kalbėjo į Kamenievą:

—Gustav Flober, jo knyga. Tai, broly
ti, amžių kultūra bus pas mus komunoje. 
Kamenievas klijavo ant didelio popierio iš 
laikraščių iškarpas. O kada pas jį paklau
sė, ką jis daro, tai pasididžiuodamas atsa
kė:—Tai bus drauge visa Sovietų Sąjun
ga!—O nustebusiems draugams davė pla
tesnį paaiškinimą:
’ —Na, ką gi Sovietų Sąjunga, mano 
draugai? SSSR tai bendras turinys fab
rikų, kasyklų, dirbtuvių, namų, žmonių, 
laukų, kolektyvų ir t. f. Ir kiekvienas fab
rikas ką nors gamina, taip ir kiekviena ki

marga, kaip kokis kvietkas, ir tas margu
mas vis tankėja, o SSSR darosi galinges
nė. Ir štai, draugai, aš ant šios lentos, 
kurią, užvardinu “šiandien laikraščiuose,” 
kiekvieną dieną priklijuosiu iškarpas: kur 
paleido darban naujus fabrikus, kur už-v V/A . uo OUIYUU UOLI 11U U LAI 111 IV lUlOCo IlluO. i _ * * d u. 1 U.ZJ

komjaunuoliai, kištis į asmeninį kitų gyve-: mus^ darbininkų spaudos bendradarbį, kur 
nimą. Bile tik aš teisingai dirbu. p-—. i

Bandė,J^tikinti, perkalbėti, bet negalė- Suprantate?
• jo. Bet kartą po algos, kur gyveno Pugač, •

nimą. Bile tik aš teisingai dirbu

Conn. Valstijos Aps-
i kričiŲ Reikalais

gerai veikia komjaunimas ir kur blogai.

(Tąsa bus).

mokyklėle būtų skaitlinga ir sai labai gerai kalbėjo ir rišo 
naudinga . ...... TZ nįvairius klausimus. Kalbeto- 

šį klausimą jau reikia rišti jas nurodė, kaip sufrėmuotai 
kiekvienam draugui ir atski-iyra laikoma kalėjimuose Tom 
rai ir 
Reikia 
gus ir 
lę.

naudinga .

mūsų organizacijose, j Clooney, Scottsboro jaunuoliai 
raginti geriausius drau-į 
drauges į šią mokykle-

Kapitalistinė spauda paskel
bė dar visai nesenai, kad visų 
mokyklų mokytojai turės pa
laukti algų iki liepos mėnesio. 
Tai paliečia apie 4,500 moky
tojų. Sakoma, kad kuomet 
žmonės pradeda taksus mokė
ti, tuomet ir mokytojai gaus 
algas mokėti.

Be to, Apšyietos Taryba pa
skelbė, kad bus kertama algos 

mokytojams. Sakoma, kadli
tie, kurie gauna dabar po $2,- 
800, gaus tik po $1,800. Gi 
tie, kurie gavo po $1800, tai 
gaus tik po $1,200. į

Clevelande gatvekarių kam-^ 
panija su pirma diena gegu
žės paleido 135 darbininkus. 
O dabar dar ruošiasi paleisti
600 konduktorių ir motorma- rių į šį susirinkimą.

Darbininkams, kurie dar kad nariai, kurie dar nėra už- ” 
simokėję už šiuos metus, turi

Gi važiavimas gatve- pasimokėti savo duokles bir
želio mėnesį.

Kuopą nutarė surengti išva- j galę, paaukoti vietinei KomuA ’ 
į Partijai del varymo|

Įvyko 12 rinkimų kampanijos. Aukotaį 
j $2. Maža auka, bet visgi ge-^ 
riau, negu kad nieko.

tį'važiavimų škaičių $1, o da- žiavųną į Village Green miš- rtistų 
bar jau—$1.25.

Pirmiau darbininkai galėjo 
pirktis už 25c. 3 tikietus, o 
dabar jau reikia mokėti 50c. 
už 6 tikietus—mažiau negali
ma pirkti, 
reikia 
fėrą.

Na, 
negali 
panija 
Jie giria savo poną, kuris juos 

žiauriai išnaudoja.
John Baker.

Jei jų neperki, tai 
mokėti 10c. už vieną

o darbininkai dar vis 
suprasti, kaip ta kom- 
išnaudoja darbininkus.

P

CHESTER, PA.

30 
su- 
na-

Birželiį) 5. d. ATIDI,D. 
kuopa laike savo mėnesinį 
sirinkimą. Atsilankė 12

Nutarta
nų.
dirba — algas numušė 19Po 
nuoš.
kariais dar pabrango. Pir

ką. Išvažiavimas 
dieną birželio .

Kitas piknikas įvyks 19 die-- 
na birželio. šitas piknikas! 
rengiamas Komunistų Partijos į 
rinkimų kampanijai. Jam yra 
išrinkta komisija,, kuri gerai 
darbuojasi, kad pikniką pada
rius sėkmingu. Visi draugai ir 
draugės įsigykite tikietus iš 
kalno. Pikniko vieta 15th ir 
Halendeavene gat. Piknikui 
yra gera farma.

šį pikniką rengia veik visos 
darbininkų organizacijos, kad 
padėjus Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijai. Tad ir 
visi darbininkai, dalyvaudami 
.piknike, padėsite*Partijai rin
kimų kampanijai 
su.

. Vieta piknikui 
T graži. Tad 
šios progos.

Kuopa savo 
taip pat nutarė,

P. s.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, 17 birželio, 8 

vakare, Girard Manor Hall, 911 
rard Ave., raportuos Amerikos I ........ . . ..
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos, 
nurodys, ką jie savo akimis 
Sovietų Sąjungoje, 
ninkai skaitlingai susirinkite išgirsti 
apie socialistinę kūrybą ant vieno 
šeštadalio žemės kamuolio. Rengia

(140-142)

f

val.
Oid 

Djcj*.
bininkų Delegacija, kuri tik dabar į

Jie 4 
matė f 

Lietuviai darbi- '

Friends of Soviet Union.

sukelt finan- i

labai gera 
nepraleiskite

susirinkime 
pagal savo iš-

ELIZABETH, N. J.
Darb. Susiv. A. 4-tos kuoposL. 

susirinkimas- įvyks antradienį, 14 d. 
birželio (June) po num. 69 So. Park 
St., 8 vai. vakare, 
lonėkite atsilankyti, 
rai prisirengti prie 
ko ir taip svarbių

Nepamirškite!

Visos nares ma
nes turim ge- 

rengiamo pikni-r 
reikalų randas U

Sekretorė.
(139-140)

LaisveBE PERSTO.HMO GRIEŠ DALYVAUS APIEDVI ORKESTRUS 5,000 ŽMONIŲ

ULMER PARK MUSIC HALL
PRADŽIOJE 25th AVENUE

VISUOMET SUTRAUKIA DIDELES MASES Į SAVO PIKNIKUS. ŠIEMET JOS

jwswnoMiwFimni

a ,K

v
w

Aido Choras iš Worcester, Mass., vadovaujamas M. Meškienčs

i

Atsibus Dvieju Dieną Švente je, Prieš Fourth of July

NedeHoje, 3-čią d. Liepos=July

BROOKLYN, N.

U" f J|R'
x dpi

ir daugelis kitų darbininkų 
vadų. Publika sveikino kal
bėtoją karštu delnų plojimu.

Aukų prakalbose surinkta 
j $250. Tai reiškia, kad darbi- 
j ninkai labai gerai pritaria kal- 
I betojams ir veikimui už pa- 
i liuosavimą politinių kalinių. 
1 Baigiant mitingą, pakilo 

Jinai mažai
Bet atsistojo ir 

Mato- 
bet darbininkai į mai, kad jinai labai buvo pa- 

: anksčiau pulkais j sitenkinus darbininkų sveiki- 
traukė į masinį mitingą.

Buvo skelbta, kad kalbės * ' 
I Tom Mooney motina. Jinai iri i . . 1; pribuvo. Taip pat su ja pri-, 
■buvo jaunas draugas, juodvei-l 
dis R. Moore, kuris yra T. D.' 
A. organizatorius. Labai gerą | 
įspūdį padarė į publiką, kuo
met senelę atvedė negras dar
bininkas. Pamačiusi publika 
labai greitai susijudino ir pra
dėjo leisti sveikinimus senelei. 
Kuomet jinai buvo pasodinta 
tarpe kitų kalbėtojų, tai labai 
greitai buvo apklota gėlių bu
kietais.

Valdybos Narė.

PORTLAND, OREGON
Gegužės 28 dieną Tarp tau 

tinis Darbininkų Apsigynimas | 
surengė masinį mitingą. Šia-j Baigiant mitingą, 

Apkalbėta svarbes-;me mitinge dalyvavo apie Mooney motina.
Apart kitų da-j 3,000 darbininkų. Buvo skelb-Š jėgos teturi.

• . Pereitas ALDLD., LDSA. ir
LDS. Apskričių piknikas savo 

. skaitllngumu galėjo būti di
desnis. Bet reikia pasakyti, 

j ’ kad piknikas buvo labai gy-
vas ir geras. Darbininkų at
silankė į mūsų pikniką tokių, 
kurie niekuomet neateidavo į 

;; mūsų parėngimus.
’♦ Pagaliaus Apskričių valdy- 
'ba turėjo! pačiame piknike pa- 
t v sitarimą.

; nieji dalykai.
lykų, kalbėta apie įsteigimą į ta, kad programa ’prasidės 8 j pasako kelis žodžius. 
Connecticut valstijoj marksis-' vai. vakare, 1 1 ..u i

• • tiiiio lavinimosi mokyklą. Po . dar daug 
■<< apkalbėjime, nutarta, kad to- j ‘

Jcia mokykla turėtų būt įstoig-i 
ta. ;

Mokykla bus įsteigtą Wa-i
• > terbury, Conn. Draugai, mes ’

gerai žinome, kad, Lavintis dar- 
bininkams reikalinga. Mes Į 

>■ negalime tikėtis ant inteligen
tijos. Reikia lavintis savo jė
gas ir įtraukti 
mūsų judėjimą.

!lėlė, kaip tik 
šiam darbui.

Mokykla prasidės apie vi- 
durį liepos mėnesio. Tad, 

’ draugai ir draugės, visi ruoš- 
J kites šiai mokyklai. Galite 

dalyvauti visi, kuriam tik lai
kas ir kitos aplinkybės 
džia. Pagalvokite jau iš 
no apie tai. Padarykime,

kurie ją taip labai 
pasitiko. Kuomet ji 
tai publika jau buvo 
ir kėlė ovacijas, tai

f J
vi

naujų jėgų į 
Tokia mokyk- 
galės gelbėti

lei- 
kal- 
kad

Pirmininkavo
Goodman. Jisai veda bylas 
vietinių bedarbių nelaisvių. 
Paskiaus kalbėjo d. Moore. Ji-

I nimais, 
j gražiai 
: kalbėjo, 
1 sukilusi 
| labai mažai buvo galima jos 
kalbos nugirsti.

Masinis mitingas baigtas su 
Internacionalu. Darbininkai 
pasisakė už vienybę ir kovą - 
bendrai su visų tautų ir rasių 
darbininkais, 
rezoliucijos, 
laujama, kad 
Scottsboro jaunuoliai ir 
kaliniai būtų paliuosuoti.

Reikia pasakyti, kad masi- 
advokatas nis mitingas labai gerai pasi-

Priimta kelios
kuriomis reika-

Tom Mooney,
kiti

sekė. Reikia daugiau tokių 
mitingų ruošti.

Ten Buvęs,

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Worcester, Mass.; Laisves Choras, iš Shenandoah, Pa., ir Aido 
Choras iš Wilkes-Barre, Pa. Grieš Raudonasis Benas ir dalyvaus visi New Yorko apielinkės chorai.

Im. I. Foster ar James W. Ford Sakys Prakalbą Šioje Dienraščio Iškilmėje
Pirmu kartu “Laisvės” Piknike bus ant vietos kepama šviežia aviena mėsa, vadinama Barbecue. Ture 

site pilnai gerus pietus už visai žemą kainą.
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VIETINĖS ŽINIOS
Muitinė Suturėjo 
“Negro Workerj”

NEW 
Valstijų 
suturėjo 
“Negro

LAISVI ? Puslapis PenRlaa

I Jinai įdause, i kodėl ją nelei- 
. I džia, tai valdininkai pasakė, 

Gegužės 17 diena laikyta ^ad jinai nepa-
--------------- | Priešfašistinio Komiteto susi- Ji jiems Pasakė, kad ji 

į Neturėdama iš ko pragy- j rinkimas, kuriame pirmipinka- nębėgs. Ji reikalauja,_ kad 
i venti, pasidarė sau galą Maųd !vo d. Sukackienė. lbūt,l Paliuosuota ne pabėgimu,

aiškumus. Atsakius į neaišku-; kinaat j°s kaltimmą.; Atve- 
mus ir kitus klausimus, eitalzus c’a ne^ de Pac*4 P1'0* 
prie reportų. žasči« atSmg J03 kimonii-

Raportas iš Komunistų Į?ar-

■ Johnstoniene, 60 metų am-
i žiaus našlė bedarbė, nušokda- • • iYORK. — Jungtinių ,ma pro langą septynis augš- 

muitinės viršininkaiį tus žemyn.
300 egzempliorių!

Workerio,” Berlyne

WORCESTER,MASS

Drg. Berkman badaujant 
kalėjime sugedo jos dantys, tai 

leidžiamo žurnalo, kurio ben- bet greitai pašauktas dakta-1 pasirodė, kad Komunistų Par-,; Plaukta dentistas. Bet jisai

Ruth Rite, 20 metų amžiaus, 
išgėrė Prospect Parke nuodų, j tijos rinkimų kampanijos.

pašaukta dentistas. Bet jisai
dradarbis yra ir J. W. Ford, 
Komunistų Partijos kandida
tas į vice-prezidentus šiuose 
rinkimuose.

ras ją atgaivino, 
bedarbė.

Nušokdamas po bėgančiu 
Negro Worker” požeminio gelžkelio .traukiniu, 

suturėtas pagal muitinį įsta- nusižudė Dan Dillingham, ka- 
tymą prieš įgabenimą “maiš- 
tiškos literatūros.

Jinai taipgi tijos kandidatai bus padėti anti PaklausS’ kas mokgs už taisy- 
Paskiaus sekė rapor-l.ma jos dantų’, Jlnai Pasake>baloto.

tas apie alkanųjų maršavimą. 
Pasirodė, kad daug gelbėjo 
šiose kampanijose ir Priešfa- 
šistinė Komisija.

Draugams, kurie aukavo al
kanųjų maršavimui, reikia tar
ti ačiū. Ypatingai reikia tar
ti ačiū dd. Paviloniui (iš Sut
ton), Jakaičiui (iš 
rio) ir kitiems.
nis Komitetas prisidėjo prie 

NEW YORK.—Ateivių Gy- • reikalavimo ,kad būt paliuo- 
nimo Komitetas i 
turėjo nepaprastą posėdį. Pri-į 
ėmė rezoliuciją, : 
darbininkus į plačiausią masjZ 
nę kovą prieš Dies bilių, 
kong. atstovų rūmas jau pri- 

! ėmė. Sulig to biliaus, skiria
ma deportavimui ne tik visi į 

; ateiviai komunistai, bet i 
Į šiaip kovojanti 
| Ateivių Gynimo 
įšaukia visas unijas, pašalpines | 

NEW YORK.—Nušokdamas | ir kitokias organizacijas rengti!
nuo aštunto augšto, 
Vedarbis aktorius 
nick (Conrad Novarro), 271 laujant, kad senatas atmestų 
metų amžiaus. ! tą fašistinį sumanymą.

daise buvęs turtingas mana-
Sulig to džeris Borden pieno kompani- 

paties įstatymo kiek pirmiaus į jos, bet paskutiniais laikais 
buvo konfiskuota ir 800 eg-i bedarbis, 
zempliorių “Communist Inter- vieno cento, 
national’o” prieškarinio nu-1 
merio.
niams draugams pavyko gauti į 
vieną to žurnalo egzempliorių 
ir tuojaus New Yorke buvo 
perspausdinta- ir po visą šalį 
paskleista 4,000 “Communist 
International’o” to numerio.

Tarptautinis Darbininkų Ap 
sigynimas užvedė bylą, kad iš- 
reikalaut praleidimą ■' 
Workeriui” į Jungtines 
tijas.

Pas jį nerado nei

Bet Amerikos partiji-j |(ovon p(.ješ J)jes gj|jŲ
1‘ann’omc’ vACivukn croiiti * *•

penktadienį! su°ta d. E. Berkman.
Piknikas, kurį buvo nutarta 

' Tad 
ką kitą su-

šaukiančią teikėjo atšaukti.
inaojf j

, kurį rengti.
'aabar manoma

Bedarbių Žudymais!

Draugijų Adresai, Kurios ! BAY0N1S MsV1™
Turi “Laisvę” už Organą o. u kiauto

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 

24th St.
Prot.

j 49th St.

VIENYBES DRAUGYSTĖ 
MONTELLO. Mass.

ValffyWa 1931 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A- Sauka,

J. Stripinis,

w

line, III................ ..  ‘
Pirm, pagelb. A. MatUsevičia, 1008— 

25th St., Moline, III.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 

Ave., E. Moline, Ill.
I Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 

Ave.. Moline, Ill.
Į Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 

Ave., E. Moline, 111.
■ Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St-
I & 5th Avė., Moline, III.
Į Maršalka J. Kairis, 2435—83rd SU 
į Moline, III

wRašt. P. Janiūnas, 128Pirm.
Pirm. _ _

256 Amen St.
Nutarimų rafit. 

49 Strwtelle Avo.
Turto rafit. K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių rafit. M. Jazukevičia,

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtcllo 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hant.ington St. 
Visi Montell, Mass.

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

J.
Ave., j
Bale- ! pirm.

1 Pirm.
j Užrąfių rafit. J. Sroskue. 20 Faxon St.
I Finansų rafit. J. Stripinln, 49 Sawtell Ave. 

Iždininkas Tg. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių' rafit. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale 

St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.; Marfialka | 
P. Krufias, 141 Sawtell 1 Ave.

( Visi Montello. Mase.
! Draugija susirinkimus laiko kiekvieno m<5-

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. Gelusevvčius, 61 Glendale 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

st.
VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

___ _c. Jinai pasakė, 
*kad tai turi padaryti emigraci
jos departmentas, kuris ją lai
ko nelaisvėje.

Be to, besikalbant du d. 
Berkman, prisiminta ir apie 
veiktus darbus. Pasirodė, kad 
jinai gerai žino ir renegatą 
Pruseiką. Kuomet III. valsti- 

, Worceste- iJ0J jinai vadovavo darbininkų; 
Priešfašisti-• s^re’ką> ^hi vieną kartą atėjo I 

į “Vilnį” ir padavė Pruseikai 
straipsnį apie darbininkų strei
ką ir paprašė, kad tas raštas 
greitai tilptų laikraštyje. Tai 
tuomet Pcuseika atsakė, kad 
jisai turi “svarbesnių raštų 
talpinti.” Jam rūpi reikalai, 
iš kurių jis “valgo duoną.’

Tai taip renegatai elgiasi 
darbininku kovomis.

Draugai ir draugės, mes 
si turime dėti visas pastangas, 
kad paliųosuoti d. Berkman iš 
kalėjimo. Jei jinai ten ilgai 
pasiliks, tai jos sveikata visai 
bus pakirsta. Tad veikime, 
darykime viską, kad jinai bū
tų paliuosuota iš emigracijos 
rankų.

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFAŠISTINIS

Pirm. I
Ave., Wilmerding,

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

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

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

APIELINKĖSį 
K-TAS. 1931

C Tvamnelrns QFU Mnrmipritp Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mS- IVanaUbKas, -o W-ar£uerl«- nėšio pirmą aeredą, 7-tą vai. vakare. Lietuvių \A/i I w>nv/-ltn ~ L" O m u«>. wr ..Pa.
414

El-

St.,

Tautifikam Name.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Ave.,

IR

Mo-

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O.,

New York, N. Y.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

f 1
Valdyba 1932 Metams

Pirm. A. Griškevičius, j366 Broad St. 
Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha

milton St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591 Ave. A 
Kasierius F. Lukaitis, 352 Ave. C 
Mokose, globėjai: J. Laurinaitis, 348 j 
Ave., M. Višniauskiene, 9 W. 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 
St., Maršalka L.
St.
scyville Rd.

lias įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos socia
listine statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu
voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vienintelį lietu

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinį 
Ndarbininkų žurnalą

tai Priešfašis- 
veikia ir pa- 

organizacijoms

Kaip matote, 
tinis Komitetas 
deda kitoms

ai bet įr įtiek, kiek gali. Prie visų svar- 
darbininkai. I darbų Priešfaš. Komite- 

Komitetas ■ ^as Pasideda ir kovoja prieš 
j reakciją. Tiesa, kaikurie na- 
I riai nelanko reguliariškai susi- 

nusižudė | mitingus ir užpilti senatą pro- Į rinkimus. Tai negeiai, kiek- 
A. 1. Ros-1 testais prieš Dies bilių, reika- vieno nario tuii būti pareiga 

. 1 <■» irli num n L i 1 v» O 4 1 1 U 4 i

IS LIETUVOS

Negro j _
Vals- e

su

vi-

Rimša, 167 W.

15 th 
944 

21st 
20th

KOMUNISTŲ BALSAI 
PAAUGO

Rokiškis. — Pasklydus | 
gandams, kad Kaune gali
ma darbo gauti, daugelis 
bedarbių iš Rokiškio nusi
skubino. Bet ir ten jie ra-, 
do bedarbę. Kai kurie jaui 
pėšti sugrįžo namo. Darbo Jrkomunistų kandidatus buvo 
niekur nėra.

PRAGUE. — Karpatinėj 
Ukrainoj, kurią Lenkija lai
ko pavergus, sodžių munici
palitetuose buvo rinkimai. 
Pirmesniuose rinkimuose už

lankyti susirinkimus ir atlikti 
savo pareigas.

I Visos organizacijos ir nariai 
! turėtų remti Priešfašistinio 
Komiteto parengimus ir dar
bus, kuriuos jisai bando at
likti. Ypatingai dabar, kuo
met politinių kalinių pilni ka
lėjimai.

L. Stankiutė,
P. K. Koresp.

E. D.

WILKES-BARRE, PA
Iš Aido Choro Darbuotes

Aido Choras dabar tur daug 
pakvietimų dainuoti ir daly- 

j vauti darbininkų organizacijų 
I parengimuose. Gegužės 30 d. I . • _ . 1 . . . ! , . . .

DRAUGIJOS

S.

B.

Pinkevičius,

Paulauskas,

Barkauskas,

121

228

255

Petrašiūnai.—Namie ga
mintu revolveriu nusišovė i 
A. Rutkauskas. |

paduota 1,188 balsai, o šie
met komunistai gavo 2,289 
balsus.

Kaunas. — Smetonos val
džios savivaldybių depart- 
njęntas įsakė visoms savi-; 
valdybėms tuo jaus nukapo-i 
ti algas\ visiems tarnauto 
jams.

388 BALSAI Už KOMU
NISTUS

Ko-DECATUR, Ill.
munistų kandidatai į moky
klų tarybą gavo 388 balsus, 
arba pusseptinto nuošimčio 
visų balsų. Tai nepapras- 
jtai geras komunistų pasiro- 

O ill V Lili kJCl O1111UCVO UU1 L/A I 1

ninku. Nesenai jie pareika- s‘

Kalvarija.
statymo dirba šimtas darbi-

Prie tilto

ląvo pakėlimo algų nuo 40 
iki 50c. Delei to išėjo į 
streiką. ~ ‘
streiklaužius.
darbininkai pradėjo kovoti! 
prieš streiklaužius, tai pa-1

Bosai pasisamdė •
, O kuomet'

' TIMMINS,-ONT. CANADA' [turėjo net apie tps: pakvieti- 
 ; mus: Reikėjo dainuoti laisvuo- 

Birželio 5 dieną čia įvyko' se kapuose ir Wyoming, Taip 
susirinkimas 100'kuopos (Ko-'Pat reikėjo dainuoti APLA. 51 
kios organizac. ?—RedJ. ^u-Į kuopos piknike. Birželio 5 
sirinkime gauta vienas naujas dieną dainavo ALDJLD. 12 Ap- 
narys. Paskiaus kalbėta apie skričio piknike. Turi gana 

tolimes-prisidėjimą prie Tarptautinio daug pakvietimų ir 
Darbininkų Apsigynimo. Vien- niarn dainavimui, 
balsiai nutarta prisidėti.

i Kitas klausimas, tai 
politinius kalinius. Vienbal-

Birželio 6 dieną Aido Cho- 
apįe ras laikė savo susirinkimą. Su

sirinkime apkalbėta daug ge- 
Taip pat išrinktašiai nutarta parašyti rezoliuci- dalykų.

ją ir pasiųsti valdininkams, j trys delegatai į ALPMS. suva- 
kurie laiko nekaltus darbiniu-! žiavimą, kuris įvyksta birželio 

• i i m i 1 1
kų klasės vadus' kalėjime. 
Rezoliucija parašyta taip, 
kaip buvo nurodyta “Vilnyje” 
ir pasiųsta ponams valdinin
kams.

Rezoliucija reikalauja pa- 
liuosuot draugą Bugailiškį, ku
ris dabar yra nuteistas kalč- 

Wilkes Barre Aido Choras ;j,man an^ mėnesių, o pas-

WILKES BARRE, PA

<*VU M VA V4AXAM VVVA rengiasi prie savo metinio pik-! kiaus jisai bus bandoma išde-,
Šaukta policija darbiniu-, niko, kuris įvyks 19 d. birže- portuoti į fašistinę Lietuvą.
i------  —i---- -i-_i !i:~ zi.,v^x t:—v----------- : ,Susirinkime dalyvavo ir vie-

Kelętas darbininką - (Ūkėj). Visi žino, kad vieta nas ukrainų organizacijų ats- 
! yra viena iš gražiausių šioj • 
I apielinkėj. Visur medžiai

' Taurage. — Antosė B ui-1 zahuoja. 
vydaitė pagimdė kūdikį ir -,!ma aPs,sau£ 
kažin kur jį nudėjo. Kūdikį ’1108 pastogos‘ 
nudėjus, bijodama žmonių Aido Choras rengiasi 
liežuvių ir vargo. Ją sua- publikai gerą programą. 
Testavo, bet nepasako, kur j nuos naujausias dainas, 
dėjo savo kūdikį.

kams pradėjo galvas skaL'ho (June), Linevičiaus farmojj /Susirinkime dalyvavo ir vie- 
•dyti. ;
suareštuota.

AUŠROS
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30;

Dayton St. . ,
I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 

144 So. Park: St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalką J. Kičeįna, 259 Broadwav 
’ Aušros Draugijos susirinkimui 
įvyksta, antrų ketvirtadienį kiekvie-1 
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 | 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra- I 
džia 8-ta vai. vakare.

PRIEKALE telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimus, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir vargingųjų valstie
čių gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais. “Priekalas” turi tiesioginius savo bendradar
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur.

PRIEKALAS daug domės skiria antireliginiai propagandai.
PRIEKALAS turi pastovius skyrius. “Dailioji litgratūra ir kriti

ka”, “Socialistinė SSRS, statyba”, “Kapitalo šalyse”, “Iš revoliuci
nio judėjimo istorijos,” “Bedievis,” “Bibliografija ir kritika” ir kiti.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS, kolektyviečio 
ir darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą,” 
prenumeratas ir raginant kitus užsirašyti, 
tais ir kitokiu būdu.

“Priekalo kaina:
SSRS, metams—3 rub.
6 mėn.—1 rub. 50 kp.
atsk. ekzempliorius—30 kp.

Pietij Amerikoj, Vokietijoj, Francijoj ir 
mėn.—50c., atsk. ekzempliorius—10 centų.

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais
kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red 
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laisvę”.

užsirašant jį, renkant 
platinant, remiant jį raš-

šiaur. Amerikoje f* 
metams—2 doler.
6 mėn.—1 doler.

atskiras ekz.—20c. r
kitur: metams—1 dol., 6

kreiptis Moskva, Nikols- 
“Priekal.” Ame

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j 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 8 blokai nuo 
Btaen Island Fer-

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

Moterų
Pašelpinč Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBO3 ADRESAI:

E. Boniulicnė, 16 Bunker Avo.
O. Turskienė, 79 Vine St.

673 N. Main St. 
_________ Battle St.

Katine Globėjos: 
9 Broad St. 
221 Ames St. 
29 Intervale St. 
M. Potsua, 184 Ames St.

Pirm.
Vice-pirm.
Prot. rafit. T. Zizen, ....
Fin. Rafit. K. Čcrefikienė, 87 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Baronienė,
Duobienč,
Bartkienė, 

Ligonių Rafit. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello.

v.
M.
V.30 d., Clevelande, Ohio. Pa

skirta penkinė suvažiavimo 
pasveikinimui.

Šiame susirinkime gauta ir 
naujų narių. Nauji nariai 

lyra: Bernard Žuras, Anna M. 
Stonik, Pauline Jančiunas. Ai
do Choras nariais auga, bet 
jame vietos yra visiems—jau- 

Į niems ir seniems. Visi rašy- 
kites į Aido Chorą.

. Kuomet Choras bus dides
nis tai geriau galėsime veikti 
ir kitus darbus. Tad visi vei
kime, kad chorą padaryti di
deliu ir veikliu. Dainuoti taip 
pat geriau seksis, kuomet dau
giau narių. Padėkit visi drau
gai tobulinti ir didinti mūsų 
chorą.

Choro Korespopd.

Maas.
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 

Tel. Trinity 1-8711LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERĮ 
DRAUGVSITĖS NAUJOS VALDY

BOS, ’
i Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut,

Pirminin. pagelb. J. Daugirda, 
29 Whipple St.,

Lowell, Mass.
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass.
Protok. raštininkas V. Mikalopas, .

973 Central St., L&wcll, Mass. ,
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., Lowell, Mass. !
Kasos glonėjai: J. M. Karsonas, Į

Mass. I

Mass.
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

lovas. Jisai sakė, kad ir uk- 
jr rainų darbininkų organizacijos 

Nuo lietaus ga- padarys tą patį ir priims pa- 
oti, nes yra ke- našias rezoliucijas.

I Paskiaus kalbėta, pasitarta
į apie veikimą abelnai ir susi
rinkimas pasibaigė. .

Reikia dar prisiminti, kad
i šiame miestelyje yra tik 9 šėi-
į mynos lietuvių. Bet jau 8 me-j 

u~ į nėšiai, kaip čia yra suorgani-!
zuota ALDLD. kuopa. Lietu-' 
viai darbininkai čia negyvenai 
pastoviai, bet kilnojasi vieta 
iš

duoti! 
Dai-!

Taip- 
j gi ir Oktetas visu smarkumu 
j mokinasi naujas dainas, 
I rias žada sudainuoti piknike.

Šis piknikas turėtų būti vie?

KOMUNISTŲ r KONVEN
CIJA NEW JERSEY

42 Tyler St., Lowell, 
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell,
Maršalka M. Uždayinis,

4 Corbet Place, Lowell, 
Draugystes mėnesiniai t...

kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų,
19 Union St,, i Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
' ! J. M. Karsonas.

Mass. ■

", Mass, i 
susirinki- 1 

mai atsfbūna kas antras, nedėldienis
1439 South 2nd Street

PHILADEL PHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Alytus. — Gegužės 27 d.
kai kuriose vietose krito le-1
dai vieversio kiaušinio didu- nas didžiausių šioj apielinkėj, 
mo. Padaryta daug nuosto-j nes choristai visur dalyvauja, 

jūn javams. > j tad turėtų visi atjausti ir remti
 ! Aido Chorą, kaip kas gali.

Kurie, atsilankys, nesigailės, 
ne^ del šio pikniko gaspadinęs 
rengia visokių valgių. Kaip 
tai: naminių dešrų su kopūs
tais ir keptom bulvėm. O prie 
to, bus ir gardžių gėrimų. Bus 
geri muzikantai, kurie grieš 
visokius šokius, kas tik kokių 
norės.

Tad Aid6 Choras kviečia vi- 
.sus kuo skaitlingiausia atsilan
kyti į minėtą pikniką.

Komisija.

Butrimonių v. — čia ne-j 
senai buvo užėję baisios per-! 
kūnijos. Kiek žinoma, už
mušta penki žmonės.

UŽSIDARĖ BANKAS

NEWARK, N. J. — Už
darė duris New Jersey Na
tional Bank su keturiomis 
lakomis. Daugelis darbi- 
pinkų turėjo įdėję savo su- 

’ taupas.

vietos darbo jieškodami.
100 Kp. Sekr.

WORCESTER, MASS.
da-Ųrąugė Ędith Ęerkman 

bar randasi Ruthland ligoni
nėje. Jos sveikata biskį ge
resnė. Bet kad jinai ir galė
tų pasveikti, tai laikoma to
kioj padėtyj negali pasveikti. 
Kitus ligonius leidžia į lauko 
pusę, kad jie gautų oro. Gi 
draugę Berkjnąn neleidžia. 
Jei kųrįe negali paskelti iš lo
vos, tai išveža į orą.

,NEWARK, N.1 J.—v Ko
munistų Partija šaukia 

I kandidatų užgyrimo kon- 
|venciją New Jersey valsti
joj birželio 26 d., Labor Ly
ceum svetainėj, Newarke. 
Kvietimas išsiuntinėtas vi
soms darbininkų organiza
cijoms išrinkti delegatus.

POPIĘROS DARBININ
KŲ STREIKAS

WHIPPAN Y, N. J; — Iš
ėjo į streiką 150 darbininkų, 
kurie dirbo dviejose McEw
en brolių pępįęros dirbtuvė
se. . $tTeil$as.kilo prieš algų 
kapojimą.

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviute, 7148 

Mackenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vegeliėnė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Avo

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas _ Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainoj yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai
GARDNER, MASS

A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 
Organizatorius, M. Šleiva.

80 Lcnnan St.
Iždininkas B. Bartulis,

CCrawford
Finansų rafitininkas, A. Siekis,

, P. O. Box
Protokolu' rafitininkas, S. Rasimavičius.

140 Mechanic

St.
4,

St.;,

DR. ZI N S 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedčlioin — 10 A. M. iki 4 P. M. įsikūręs 25 Metai
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Hooverio Agentas C. Wood

VIETINES ŽINIOS Reikalauja Indžionkšino 
prieš Kovingus Šiaudus

Laimėta Penki Streikai 
Moteriškose Siuvyklose

Svarbios Didelės Prakalbos
Paskutinėmis savaitėmis su- rikos darbininkų delegatų, ką 

sikaupė daug opių klausimų, tik sugrįžusių iš Sovietų Są- 
kuriuos darbininkai turėtų ge
rai suprasti. Tuo tikslu yra 
rengiamos prakalbos šį ketvir
tadienį, birželio—June 16 d., 
8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje, kur kalbės drg. A. 
Bimba ir J. Siurba.

jungos. Jis plačiausiai apva
žinėjo Sovietų šalį ir patyrė 
naujausių ir įdomiausių 
kų.

daly-

Vienas naujas klausimas, 
tai apie keliolika tūkstančių 
buvusių kareivių, kurie apgu
lė Washingtona, reikalaudami, 
kad jiems tuojaus būtų išmo
kėti visi bonai. Valdžios 
agentai daro provokacijas, 
kaišioja dinamito šmočiukus, 
ypač kairesnių ex-kareivių sto
vyklose, kad gaut priekabę 
ginklais juos užpulti ir išvyti 
iš Washingtono. Valdžios ge
nerolai ir policija stengėsi už- 
pjudyt kitus ex-kareivius prieš 
komunistus veteranus, bet ne
vyksta ir ex-kareiviai pasilai
ko vienybėje. Tūli politikie
riai griebiasi už 
čia bus ? 
tonan suplaukti iki 
buvusių kareivių.

Tarpt. Darbininkų Ap
sigynimo 17-tos Kuopos 

Extra Susirinkimas

BROOKLYN. — I. Millerio 
ir Gellerio čeverykų kompani
jos kreipiasi į teismus, reika
laudamos indžionkšinų prieš 
savo streikuojančius darbinin
kus. Prezidento Hooverio ir 
“darbo” ministerio Doako at
siųstas Charles Wood, vadina
mas “sutaikymų” komisionie- 
rius, sako, kad teismai turi iš
pildyt tuos fabrikantų reikala- 
vims.

in- 
dar 

d ar

Nepaisant grūmojimų 
d ž i o n k ši n a is, s u str e i k a vo 
vienos čeverykų dirbtuvės 
bininkai, Tupper Slipper
25 Lafayette St., New York. 
Tai jau dešimtos šiaučių/šapos 
streikas bėgyje paskutinių tri
jų mėnesių. Kovai 
kairioji Čeverykų ir 
bininkų Uniją; su

vadovauja 
Odos Dar- 
ja prieša- 
jau tapo

Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo 17-tos kuopos yra 
šaukiamas nepaprastas susi
rinkimas šį trečiadieni, birže
lio 15 d., 8 vai. vakare, “Lais-Skyj, penki streikai
vės” svetainėje, kampas Lori-1 laimėti.
mer ir Ten Eyck Sts., Brook- __ .± v v.; Pereitą šeštadienį bosų gen- 

gsteriai skaudžiai sumušė un- 
Draugai ir draugės, visi 17-)ijos darbuotoja Maxą Spiererį 

tos kuopos nariai, būkite šia
me susirinkime. Turime svar
bių dalykų aptarti ir vykdyti

; galvų—kas gyvenime. Dabar yra pa- j trečiadienį.
Juk gali Washing-j tiektas trijų mėnesių veikimo 

150,0001 planas. Turime apsvarstyti, 
> New! kaip sėkmingiau jis įvykdyti 

Yorko Americano washingto- praktikoj. ■ -
niškis korespondentas Patter- nas draugas išduos platų ra- 
son šaukia, kad tie pulkai ex- 
kareivių gali pavirsti į sprogs
tamąja, revoliucinę medžia
gą prieš Amerikos “tvarką.” 

Sueikite į prakalbas, išgirs
kite ir sykiu padiskusuokite, 
ką visa tai reiškia. Prakal
bose bus nuodugniai pajudin
tas ir Jungtinių Valstijų kon
greso atstovų rūmo priimtas 
bilius delei deportavimo visų 
kovojančių ateivių darbininkų 
iš Ajnerikos. Tas sumanymas 
yra perduotas senatui. Ir jei
gu ūmus, masinis ir smarkus 
darbininkų sujudimas nepada
rys savo veikmės, tai minimas 
bilius taps įstatymu. Reikia 
atžymėt, jog pagal tą įstaty
mą galėtų darbininkus iš Ame
rikos deportuot net už protes
tus prieš Lietuvos Smetonos 
arba Japonijos imperialistų 
valdžią. O prezidentas Hoo- 
veris savo paskutiniame ma- __________ r
nifeste reikalavo, kad iš šios I paženklindama 
šalies būtų laukan bugdomi ne 
tik šiaip “negeistini” elemen
tai, bet ir visi “pavargėliai” 
ateiviai, neturinti iš ko gyven
ti. Hooveris čia mintyj turė
jo bedarbius, beduonius ir be
namius. Taigi yra pasimoja- 
ma ant visų ateivių bedarbių, 
kurie jau vien del to galėtų 
būt plukdomi per vandenyną 
iš Amerikos.

Šiose prakalbose išgirsite ir 
kas dedasi užsieniuose. Juk, 
pav:, Anglijos lordai prana
šauja, kad už kelių iki kelio
likos mėnesių galės Vokietijoj 
v<51 sugrįžti kaizerio valdžia. 
Tokią galimybę davė fašistams 
Vokietijos soči aldemokratai, 
kurje balsavo už generolą 
Hindenburgą į prezidentus; o 
tas paskui tuojaus sudarė kai
zerinių fašistų ministeriją.

Po revoliucijai Čilėj, jau 
Įvyko antra pervarta—nuvers
ta diktatorius Davila; 
krypsta Į proletarinės 
ei jos pusę.

Grįžtant atgal prie 
kos, čia krizis kas kartas spar
čiau didėja. Juk vien gegu
žės mėnesį New Yorko valsti
joj bedarbių skaičius paaugo 
dar 6 procentais, o darbinin
kų uždarbiai sumažėjo 10 
nuošimčių.

Skaitlingiausiai' sueikite į 
šias prakalbas; sužinokit, kaip 
darbininkas geriausiai turi nu- 
sistatyt tokiais klausimais ir 
ką visi tie dalykai turi bendra 
su Komunistų Partijos rinki
mų kampanija. ' «

Ką tik gavome pranešimą, 
kad tame mitinge apsiima kal
bėt ir vienas iš šešiolikos Ame-

ties Champion Shoe Shop, 
New Yorke. Tos šapos darbi
ninkai buvo išvesti streikan

Tai vis kovos prieš uždarbių 
kapojimus.

Apie šį planą vie-

portą. Yra ir kitų svarbių 
reikalų, kurių pereitame trum
pame susirinkime negalėjome 
atlikti.

I. Rosenberg, unijos organi
zatorius, nuteistas užsimokėt 
$50 arba eit kalėjiman dešim
čiai dienų*, už vadovavimą ma
siniam pikietui prieš Millerio 
dirbtuvę, pasirinko kalėjimą, 
sakydamas, kad vely tuos pen
kiasdešimt dolerių panaudot 
maitinimui streikierių.

Tad visi draugai ir draugės, j 
susirinkite rytoj vakare. Į su-! 
sirinkimą šaukiame ne tik na
rius, bet ir pašalinius. Ateiki- v. . .v . ..
te, mūsų svarstymus ir tikslus; Išvažiuoja is Amerikos 
išgirskite, o gal pamatysite rei-i p() 5 QQQ Mėnesi 
kalą ir patys prisirašyti prie) r_____ z
šios organizacijos. j NEW YORK.—Per vietinę

Nariai, kurie dar neužsimo- ateivybės stotį Ellis Islandą 
iri pernai šiuo laiku išvažiuoda

vo iš Amerikos po 2,000 dar
bininkų per mėnesį; dabarti
niu laiku išvažiuoja po 5,000 
į mėnesį, bėgdami nuo Ameri
kos krizio ir tikėdamiesi išlikt 
nuo bado mirties savo gimtuo
se kraštuose, kuriuos tAip pat 
be pasigailėjimo krato krizis.

Pastebėtina, kad su išeiviais 
Ellis Islande žiauriai apsiei
nama ir jie be reikalo perilgai 
užtūrimi delei įvairių ceremo
nijų.

kėjote duoklių, visi sueikite 
užsimokėkite.

Organizatorius.

Drg. Joe Kiss Išleistuvių 
Šokiai su Programa

NEW YORK.—Komunistų 
Partijos Harlemo sekcija ruo
šia šokius su programa, tuomi 

i išleistuves d, 
Joe Kiss, kuris buvo veikliau
sias sekcijos darbuotojas per 
kelis paskutinius metus, ypač 
gerai veikdamas tarp negrų 
darbininkų, kurie sudaro did
žiumą toj miesto dalyj. Iš
leistuvės įvyks penktadienio i 
vakare, birželio 17 d., Finų; 
svetainėje, 15 West 126th St., nežiūrint lietaus,

Drg. Kiss yra priverstas iš-' darbininkų 
važiuoti del visiškai 
sios sveikatos.

Solidarumo Diena Pavyko, 
Nežiūrint Lietaus

dalykai 
revoliu-

Ameri-

sa- 
streikai

NEW YORK.—Pereita c- 
vaitę buvo laimėta 
penkiose moteriškų drabužių 
siuvyklose. Streikams vado
vauja kairioji Adatos Darbi
ninkų Industrinė Unija. Lai
mėta algos padidinimai ir dar 
bo valandų sutrumpinimai šio
se siuvyklose: K. & T., 118 
W. 27 St., B. & P., 127 W. 24 
St., Abramovvitz, 127 W. 25th 
St., Lorraine, 642 Sixth Ave., 
kur kiekvienoje šapoje dirbo 
tarp 50 iki 60 darbininkių ir 
d arbininkų.

O prezidento- Hooverio at
siųstas streikų laužymo eks
pertas Charles Wood poste- 
ringauja, būk kairiosios unijos 
nėra laimėjusios nei 
streiko, užmiršdamas 
penkis ką tik laimėtus 
streikus. . .

vieno 
taipgi 

šiaučių

“Laisvės” Board Direktorių 
Susirinkimas Trečiadienį

“Laisvės” Spaudos Bendro
vės direktorių susirinkimas bus 
trečiadienį, birželio 15 d., 8 
vai. vak., “Laisvės” name. Vi
si direktoriai būkite. Turėsi
me galutinai sutvarkyti būsi
mo pikniko reikalus.

Būkite laiku.
J. Weiss.

(139-41)

Raudonoji Savaitė
ikiSavaitė nuo birželio 11 

18 d. yra paskirta kaipo RAU
DONOJI SAVAITĖ pasmar
kintam rinkimui piliečių para
šų. Reikia surinkt 50,000 tų 
parašų, idant Komunistų Par- 
jtraukti j oficialius balsavimo 
balotus ateinančiuose rudeni
niuose rinkiniuose.
ii ; i k • 4 • • e ‘ i .

Visos darbininkiškos orga
nizacijos ir pavieniai draugai 
ir pritarėjai privalo per tą sa
vaitę išsijuosę padirbėti, kad 
gaut kuo didžiausią piliečių 
tijos kandidatai galima būtų 
parašų skaičių delei komuns- • 
tų kandidatų ir Kom. Partijos 
platformos. •

Tuo tikslui' panaudokit ir šio 
sekmadienio rytą. 
“Laisvę”, o iš čia 
draugais leiskitės 
rinkimą.

Ateikite j 
su kitais 
j parašų

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

NEW YORK.—Sekmadienį, 
tūkstančiai 

susirinko į Star- 
nupuolu- j light Parką, 177th St. ir West 

Farms Road, minėdami darbi
ninkų vienybės dieną ir de
monstruodami už paliuosavi-

S iei ° | mą Scottsboro negrų berniu- 
f kų ir kitų politinių kalinių. 
! Prakalbas sakė ir raportus da- 

■ vė.16 darbininkų delegatų, tą 
j pačią dieną sugrįžusių iš So- 
! vietų Respublikos. Jie atžy- 

Prakalbas sakys distrikto; mėjo Sovietų šalies darbinin- 
organizatorius drg. I. Amter'kų nuolatinį būklės gerėjimą, 
ir naujas sekcijos organizato- i palyginant su darbo masių ba
rius S. Kingston. Visas pa-ldu ir skurdu kapitalistinėse 
rengimo pelnas eis padengti1 valstybėse. Nurodė į dar ne- 
delegatų kelionės lėšas į ko- girdėtą istorijoj pažangą pra- 
munistų nominacinę valstijos monės ir farmų ūkyje Sovie-jį 
konvenciją, kuri įvyksta sek- tų Sąjungoje; ir atsišaukė į 

Sehe- j darbininkus, kad būtų pasiruo 
šę apginti tą darbo žmonių 
tėvynę nuo imperialistų. Visi 
tūkstančiai klausovų skardžiai 
atsakė, kad jie bile valandą 
gatavi stoti apgyniman Sovie
tų Respublikos.

Apart šokių, bus 
Kentucky, Tennessee 
judamieji paveikslai, taip pat 
judžiai šių metų gegužinės de-1 
monstracijos ir Fordo bedar
bių žudynių. Bus ir gyvas su
loštas vaizdelis.

rodoma

madienį, birželio 19 d 
nectadj\ N. Y.

PRAKALBA APIE 
SOVIETUS

NEW YORK.—Trečiadienio 
vakare, birželio 15 d., kalbės 
Carl Ansmus, elektros darbi
ninkas iš Californijos, kuris ką 
tik sugrįžo iš apsilankymo So
vietų Sąjungoje, kur jis buvo 
nuvažiavęs sykiu su penkio
lika kitų Amerikos darbininkų 
delegatų. Jo prakalbos vieta 
—Urving Plaza svetaine, 15th 
St. ir Irving Place, New Yor
ke. ;

SMUKLIŲ PLĖŠIKAI 
PAŠOVĖ POLICMANĄ

NEW YORK.-—Keturi jauni 
smuklių plėšikai sekmadienį 
Bronxe pavojingai peršovė po- 
licmaną J. Burkę. Du tapo su
imti. Jiems gręsia mirties 
bausmė, jeigu policrhanas nu
mirtų. - ; ; < ji;

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PIGIAI 
“LUNCHEONETTE”

Yra visi parankumai 
rengimas. Vieta gerai išdirb
ta ir geroje vietoje. Arti 
Brooklyn tilto. Pardavimo 
priežastis yra ta, kad turiu 
ūkę ir rengiuosi Važiuoti ant 
jos gyventi. Kreipkitės grei
tai. Parduodu pigiai.

209 Adams St., Brooklyn, 
N. Y. (140-146)
PARSIDUODA saldainių ir cigarų 

krautuvė, , žemą kainą. Biznio 
vieta labai gera ir randa pigi. Krau
tuvė ir užpakalyje 2 kambariai, vir
šui krautuvės keturi kambariai, už 
visus sykiu randa tik $40.00 į mene-.

Jei kas norėtų randavoti tik vie
ną krautuvę su tais 2 kambariais, tai 
randa būtų per pusę pigiau.' Mel
džiu greitai atsišaukti ,nes kaina ne- 
sibaidysite. A. S. 741 3rd Avė., 
arti 24th St., Brooklyn, N. Y.

ir į-

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
čia galite persirengti, eidami į 

maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West Į7th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas
! < I J ž I. > I • . I ! i—f—. 'I ■ I Į !!<■■ 4 —MM.

PARSIDUODA
Parsiduoda puse arba ir visa val

gykla gerai įtasytoje vietoje, prie 
dirbtuvės, kas myli daug dirbti gera 
proga čia pasidaryti pinigų. Parda
vimo priežastį sužinosite ant vietos. 
Kreipkitės 63 York St. ir kampas 
Adams St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Main 4-911

(138-140)

PARSIDUODA
Parsiduoda užeiga, geroje biznio 

vietoje, parduodu todėl, kad turiu 
du bizniu ir vienam sunku apsidirbti. 
552 Forest Ave. Brooklyn, (Rid
gewood) N. Y.

(135-140)

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučemė ir grosernė už 

labai pigią kainą. Nepraleiskite pro
gos, nes tokia proga retai pasitaiko. 
Pardavimo priežastį sužinosite nuo 
savininko. Antrašą gausite atsikrei
pę į “Laisves” raštinę.

(135-141)

IŠRANDA VOJIMA1
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja trys “fliorai”, kiek
vienas turi po 5 kambarius ir mau
dynę su visais parankamais. Kam

bariai geroje vietoje. Pirmas “flio- 
ras” $26.00, antras $25.00 ir trečias 
$24.00 Į mėnesį laiko. Kreipkitės po 
antrašu 242 Irving Ave. (Ridgewood 
sekcijoje) Brooklyn, N. Y. .

(139-141)
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja gerai įtaisytas fomi- 
šiustas kambarys vienai ypatai; 
Williamsburgho apielinkėje, arti ge
ros transportacijos. Antrašas 38 
Stagg St., ant antrų lubu.

(137-140)
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja fornišiuoti kamba- 
kambariu arba vieną kambarį del 
dviejų, su valgiu ar be valgio. Ant 
vietos yra ir restaurantas. <518 Grand 
St. tarp Lorimer ir Union Ave. Broo
klyn, N. Y.

(136-141)

Telefonas i Stagg 1-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N-Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKĄ 

VALANDOS:
Nuo > vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir iventadieniais 

tik susitarus.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau-, 

jagyslės, piežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir ^skausmingi kojų , su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy- 

’ ‘ 1 operacijų
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau flmisa ir chronitkaa vyrų ir 

moterų ligai kraujo ir edea. 
Padarau ištyrimų kraujo Ir šlapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 111 

New York, N. T. 
Valandos PriCmlmoi

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 9
* iki 9 vai. vakaro
Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 pe pietų 

Telefonas Lackwanna 4-2180

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo' 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įČirškinimais

ir

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystės ama
to. Išmokysime jus į trumpą laiš
ką, o išmokę padarysite puikų’ 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vien tik barberiauti, bet ir mote
rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persit>«- 
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
( BIEL A US KAS) 
GRABORIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MUSU' (STAIGA , ATLIEKA „ SEKANČIUS g DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM iŠ VISU SALIU,Y IR iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM Ų KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ, 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad 
sipirksite.

ĮVAIRŪS
RODŽIAI
JAUSTOS 
UŽ PRIEINAMA

KAINĄ

Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
žius ir kitus papuošalų daiktus. | 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
stengsiuosi pilnai patenkinti. !

Williamsburgiečiams, kuriems; 
pertoli pas mane atvežti pataisy-1 
mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA į
127-17 Liberty Avė >

Tarpe 127 ir 128 gatvių |
Richmond Hill, N. Y. |

pas mane

daimantus 
daiktų 
pigiau

ži-
nu-

INC
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JONAS STOKES
Fotografas-

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
612 Marion St., 
kam?. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

LATK-
NAU-

MADOS

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoją ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
' BROOKLYN, N. Y.

O,

BROOKLYN, N. Y.
“LAISVĘ.”

DEKAVOJU pacientams
Aš dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261
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