
arbininkai Turi 
riešintis, arba Mirs”

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį!
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Darbininkų Dienraštis
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'JEW BEDFORD, Mass, 
birželio 27 d. Gosnold 

tyu btuvės bosai' nukapojo 
gas eii darbininkų algas ant 17 
Komums. rpa paįį vakara čia 

d- Fordas, Komuni-' 
R^fTiieėiai /Partijos kandidatas į, 

|“hvailągt. Valstijų vice-prezi- 
•i.iminitus į tris šimtus susirin-■ 
Wsių darbininkų. Drg. For- j 

clas pareiškė, kad darbiniu- j 
kai arba turi priešintis algų j 

į kapojimui ir bedarbei, arba | 
~ jie mirs badu.

j Šiame susirinkime taip ( 
pat kalbėjo Jim Reid, Na- 
dionalės Audėjų Unijos pre
zidentas. Jis nurodė, kad 
New Bedfordo audėjai ne- i
gali nieko gero laukt/bei ti-1 LDS. SEIMAS PROTESTUOJA PRIEŠ DIES 
ketos is demokratų ir repu-1 
blikonų. Jie šiuose rinki
muose privalo remti Komu- : 
nistų Partiją ir jos kandi- 1 
datus—dd. Fosterį ir Fordą.
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taip j

kad

9K KOMUNISTU HMD. HZ. FOSTER!
BILIŲ IR PRIEŠ NUTEISIMĄ MIRT1N NEG

RŲ JAUNUOLIŲ IR SVEIKINA MOONEY

Lenkų Notą Rumunijai
CLEVELAND, Ohio. —{vienijimo pirma naeionalė i 

! Lietuvių Darbininkų Susi- konvencija siunčia jums i 
vienijimo pirmas seimas pri-; nuoširdžiausius sveikinimus 

lėmė sekamas rezoliucijas: i ir pasižada kovoti už pa- 
iliuosavimą jūsų ir visų poli
tiniu kaliniu.

i Pirm. K. Karosienė.
BUCHAREST. — Rumu- {Jungtinių Valstijų Augš- 

nijos valdžia gavo notą nuo į čiausiam Teismui, 
Lenkijos valdžios. Pastaro- Washington, D.C. 
ji ragina Rumuniją pasira-. _. . . _ .... .i 
šyti nepuolimo sutartį su; .' ... . . ,
Sovietų Sąjunga ir taip pat !
nurodo, kad Lenkija ma
nanti tokią sutartį pa-1 
sirašyti. Tas reiškia, ] 
santikiai taipe Lenkijos ii . .. . ..... : jMinvcuvija, iv
Rumunijos pradeda blogėti, Jų , velande, birželio 27-29 d.d
Skelbiama, kad Rumunijos 
yaldžia kreipsis prie Franci- 
jos valdžios ir reikalaus, kad 
ji nedaleistų Lenkijos prie 
pasirašymo nepuolimo su
tarties su Sovietų Sąjunga.

Lietuvių Darbininkų Susi- Jungt. Valstijų Senatoriui 
Wagneriui,

konvencija, įvykstanti Cle- Washington, D. C.
velande, siunčia griežčiausi Lietuvių Darbininku Susi- 

kad Prięs bandymą nu-, -v naeionalė
žudyti nekaltus Scottsboro | įvylįtanti cle.

i .  y
!griežčiausiai p r o t e s tuoja

W' V

T'/

Ant Ellis Island valdininkai sergantį ateivį ne
ša išdeportavimui.besąlyginio paliuosavimo.

Pirmininkė K. Karosienė
■rio tikslas yra slopinti atei- 
|vius ir visus darbininkus ir 
| reikalauja, kad jis būtų vi
ešai atmestas.

Lietuvių Darbininkų Susi-! Pirm. K. Karosienė.

Tom Mooney,
San Quentin Kalėjimas, 
San Quentin, Calif.

PROTESTU AUDRA PRIEŠ DIES BILIŲ

SUAREŠTAVIMAS TOSTERIO PARODO, 
KAD VALDŽIA TRUKDYS KOMUNISTU 

PARTIJOS RINKIMU KAMPANIJA
LOS ANGELES, Calif.— I Californijos policija siun- 

! Birželio 28 d. čia tapo sua-|ta prieš komunistus. Rin- 
Iraštuotas d. William Z. Fos- kampanijos susirinki- 
teris, Komunistu Partijos ,mai draskomi ir kalbėtojai , 

{kandidatas j Jungt. Valsti- ,valdžia taip pat nuėmė ko-j. " . ... vamzia taip pat nuėmė ko-
!jų prezidentus. Jį policija .mUnistų kandidatus nuo ba-

4 -SKERDŽIA N^
sukilėlius mokytojos

MANAGUA. — Nicara- 
guos valdžia, palaikoma Am- i 
erikos ginklų, praneša, kad 
ties San Juan kariuomenė 
užpuolė Sandino pasekėjų; 
kempę ir penkis sukilėlius { 
ant vietos užmušė. i

Turčius Dawes Pasi-
I

VALLEY STREAM, L.L 
—Automobilio nelaimėj čia į 
užsimušė dvi Brooklyno mo
kytojos, Mary Kelly, 29 me-I 
tų ir Mary Loughran, 
metų.

skolino $80,000,000

Dar atmušime reakcijos 
rankas, jeigu stosime į ko
vą. Dar nepervėlu. Kiek
vienas darbininkų susirinki
mas, kiekviena darbininkų 
grupė, kiekviena mažiausia

suareštavo, kuomet jis ban- ]oto<
dė sakyti prakalbą laike de-{ šitie įvykiai Californijoj 

Imonstracijos, kuri buvo su- aiškiai parodo, kad Hoove- 
rengta protestui prieš šau- rio valdžia griebsis bjau- 
dymą bedarbių darbininkų, riaušių priemonių, trukdy- 
Taip pat pati demonstraci- mui Komunistų Partijos 
ja tapo išblaškyta. Drg. - rinkimų kampanijos. Už 
Fosteris kaltinamas sulau- tai darbininkai privalo kie- 
žyme kriminalinio sindika- ičiau susiglausti po savo par- 
lizmo įstatymo. Apart d. ! ti jos vėliava. Už tai parti- 
Fosterio, suareštuota dar įjos nariai privalo su padi- 
keli draugai, kurie bandė idinta energija pravesti par- 
kalbėti į darbininkus. ] tijos rinkimų kampaniją.

Vėl Suokalbis prieš 
Jaunus Juodveidžius

Sovietų Darbininkas 
Ilsis su Savo Šeim

CHICAGO, Ill. — Reak
cionierius Charles Dawes “ i T •24 (buvo Hooverio paskirtas 
dviejų bilionų korporacijos 

_{pirmininku. O ta korpora- 
______ __ _________ — cija įsteigta šelpimui ban- 
LIETUV. DARBININKU SUSIVIENIJIMO ,»
, PIRMAS ISTORINIS SUVAŽIAVIMAS i Trust kompanijos banko

Darbininkiškos organiza
cijos pradeda užplukdyti 
W a s h i n g t oną protestais 
prieš kruviną Dies Bilių, 
kurį jau priėmė' Atstovų 
Butas ir ketina praleisti Se
natas. Šis Bilius atkreip
tas prieš ateivius darbiniu- ir didžiausia lietuvių orga- 
kus. Darbininkų organiza- nizacija 
cijos reikalauja, kad . Dies prieš Dies Bilių. Protestus 
Bilius būtų Senato atmes- siųskite savo valstijų sena
tas. Taip pat masiniai su- toriams į Washingtoną. Rei- 
sirinkimai priima ir siunčia ■ kalaukite, kad bilius būtų 
protesto telegramas. i atmestas.

Protestuoja Prieš 
Reakcinį Dies Bilių

turi protestuoti

Priespaudos Sutarties 
13 Metu Sukaktuvės

________________ prezidentu. Birželio 28 d.
Seimą atidarė Clevelando I darbininkų liniją ir dabar šis bankas gavo iš Hooverio 

komisijos pirmininkas d. i mūsų organizacijos nenuils- kornora-
Mažanskas, birželio 27-tą tantis darbuotojas. L__ ~
dieną 10-tą valandą ryte ir ! kalboj d. Jočionis palietė [badaujantiems^ bedarbiams

« • . v -w w J * LI/aatt/mha i kl r/i a nnriivi

Mažanskas, birželio 27-tą tantis darbuotojas.
_____ _.„i__________________ i.. __ . _

ĮMkyictę d. Mažeiką padai y- įva|.Lą senajam Susivieniji- 
h įžanginę prakalbą. Drau- me h. tvark dabartingj mū. 
gas Mažeika pasveikino su- onranizaeiioi 
sirinkusius delegatus ir darė Sų olSdnlzdt,JOJ.

Savo Vijos $80,000,000 paskolos. O

Hooverio valdžia neturi 
nigų!

palyginimus tarp buvusių r KaĮbej° (ld- n.eih,e"c. " Lozanos Konferencija 
....... .  ' Chicago, Ill. Ši kuopa gavo Ema prie Pakrikimo 

i pirmą dovaną paskutiniam --------
vajuj, ir draugai nurodė, [ LAUSANNE. — Tarptau- 
kaip jie dai bavosi, kad ga'-iyng Larą skolų ir reparaci- 

jų konferencija eina prie 
liepto galo ir laukiama jos 
pakrikimo. Nesusitaiko vo
kiečiai ir francūzai. Vokie
tijos valdžia atsisako duoti 
bile kokį prižadėjimą atmo- 

įkėti reparacijas, gi Franci- 
|ja būtinai reikalauja 
prižadėjimo.

SLA seimų ir mūsų dabar
tinio pirmo seimo. Po d. 
Mažeikos kalbos pakviestas 
LDS pirmininkas Bacevičius 
užimti vietą.

Pirmiausia išrinkta man
datų komisija iš sekamų 
draugų: Petronis, Deveikis 
ir Petrauskas.

v * J—* i j • • i šis paskutinis tai ne—todėlperziurejo mandatus, pirmi- 
ninkas pakvietė atstovą iš

temational Workers Or-; ų
d. Wm. Weiner, pakai- 

, Draugas pasveikino

was*..
mo; taip pat pranešė apie KomunistŲ Konvencija

- . i

4

vus tą pirmą dovaną.
Cibirka iš St. Louis, Mo., 

po sklokos įtaka atstovas, 
atsistojęs pranešė, kad pir
mieji vajai buvo geri, bet

1,.
buvo kokių tai “kivir-' 
viduje organizacijos

26-tą d. birželio ALDLD 
II Apskričio laikytoj pusme
tinėj konferencijoj Pro
gress Hall, Linden, N. J., 

I31 varde 1,000 narių, tapo vien
balsiai priimta ir pasiųsta 
protesto rezoliucija prieš re- 

! akcinį ateivių suvaržymo 
Dies bilių. Priimtoj rezo
liucijoj taip pat raginama 
visus ALDLD. narius ir kuo- 
ipas protestuot prieš minėtą 
bilių.

Protesto telegrama pasių
sta New Jersey valstijos se
natoriui Warren Barbour.

•>

BERLYN. — Birželio 28 
d. Vokietijoj buvo paminė
jimai Versailio sutarties j c .JV.
trylikos metų sukaktuvių. ■ Smetonos Valdžia 
Komunistų Partijos orga- Išmetė Bedarbius 
nas “Rote Fahne” rašo:

“Per tryliką metų sun-1 
kiai dirbanti Vokietijos ir • o x .__
liaudis nešiojo pančius be- 
gėdiškos taikos, kuri atėmė I 
mūsų šalies dideles dalis ir 
pavedė milionus vokiečių im
perialistų pavergimui. Be 
to, iki šiol ta taika iš tos 
liaudies išsunkė pinigais 
68,000,000,000 markių.”

CHATTANOOGA, Tenn. 
—Du jauni juodveidžiai
darbininkai, Oscar Rivens ir 
Andrew Wilsox, nuteisti 
mirtin. Jiems irgi primeta
mas neva užpuolimas ant 
■dviejų merginų, kurios 3 v. Jei Maskvą, 
ryte ėję namo iš baliaus, sarnamis turi du butu.Kiek- 
Bet tyrinėjimas parodo, jog vienas po 3 kambarius su 
tai bus panašiai, kaip su Iterasėmis. Lopšinio ir pir- 
Scottsboro jaunuoliais. Vi- mamokslinio amžiaus vai
sa pasaka apie užpuolimą j kams pritaikoma trys va- 
ant tų merginų dvokia šuo- sarnamiai. 
kalbiu.

tokio

Vėl Padidėjo Bankų 
Bankrutavimai

Užsidarė du Bankai

pa-

Maskvos profesinių są
jungų taryba užtvirtino dar
bininkų šeimynų poilsio va
sarnamiuose projektą. Ban
dymo bazei paskirta 30 
standartinių vasarnamių pa- 

. Kiekvienas va-

saulėtos-oringojs

Maistui bus įsteigta trys 
I restoranai. Bazėse organi
zuojamos
aikšteles, fizkulturiniai už
siėmimai, darbai gryname 

{ore (pav. sodininkystės) ir į
Ties Žemosios Fredos ke-; bibliotekos-skaityklos. Bus į 

“ - .Įvedami užsiėmimai, pašnę- 
Inos, viso 17 žmonių, šeimy- jr konsultacijos^ pa
nų galvos yra bedarbiai. įkėlimui techniškų zinių> 
Valdžia nutarė rūsį išgriau- ipenkmetukės statybos inter- 
ti ir išmetė laukan tas šei- [nacionalinio darbo, socialis- 
mynas. Jos neturi kur pri- tinės-buities ir kitais klau- 
siglausti. Tai šitaip Sme- {Simais. Bazės įtalpumas 
tona rūpinasi baudaujan- Paleis1 per metus penkis-še- 
čiais bedarbiais. > |šis šimtus, žmonių?; Bazė

 pradeda veikti birželio mėn. ,
KONFISKAVO KOMUNIS

TŲ DIENRAŠTĮ CHINIJOS KOMUNISTŲ 
VEIKIMAS DIDĖJA

progresą I.W.O. organizaci
jos, Toiri turi prie savęs su
traukus įvairių tautų darbi
ninkiškas fraternales orga- 

ijas, turi įvairių tautų 
us. Delegatai entu

ziastiškai priėmė kalbą d.
ėiner.
Pakviestas d. Jočionis iš 

it, senas veikėjas SLA, 
visuomet stovėjo už i organizacijų.

DECATUR, Ill. — Birže
lio 26 d. čionai buvo laiko
ma sekming a Komunistų 
Partijos Illinojaus valstijos 
nominacijų konvencija. Da
lyvavo 267 delegatai iš 33 
miestų bei miestelių. Jie at
stovavo daug darbininkiškų

Bedarbiai Protestavo 
prieš Demokratus

CHICAGO, Ill. — Birže
lio 28 d. du tūkstančiai be
darbių demonstravo prieš 
demokratus, kurie čia laiko 
konvenciją. Jie susirinko 
ant kampo Honore ir Jack- 
son Blvds ties konvencijos 
svetaine ir reikalavo badau
jantiems pašalpos.

Bradstreet’s raportas 
rodo, kad per savaitę, pasi
baigusią su birželio 23 d., 
subankrutavo 43 bankai. Gi 
savaite anksčiau tebuvo su
bankrutavę 26 bankai. Dau
giausia bankrūtų įvyko Chi
cago]*.

KAUNAS. — Ponas Ado
mas šidklauskas surinko 
30,000 litų “Vytauto Albo- 
mo” išleidimui, i Pasirodė, 
kad nei pinigų liko, nei al- 
bomas neišleistas.

CHICAGO, Ill. — Birže
lio 28 d. užsidarė dar du 
bankai, būtent Congress 
Trust and Savings su $1,- 
300,000 depositų ir First 
National Bank of Riverside 
su $220,000 depositų.

PRAGA. — čechoslovaki- 
jos valdžia konfiskavo Ko
munistų Partijos dienraštį I 
“Rude Pravo.” Buvo ban
domi užgrobti skaitytojų 
antrašai, bet nepavyko.

NELAIMĖJ ŽUVO
3 ŽMONĖS

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ Už 200
LITŲ

CASTLE ROCK, Col. — 
Čia traukinių nelaimėj 
trys užmušta, o penkių žmo
nių nesuranda. Veikiausia 
ir jie bus žuvę.

PANEVĖŽYS. — Turtin
ga Rimkevičienė pasamdė 
savo brolį šeškanį už 200 li
tų, kad jis užmuštų jos vy
rą. Tas taip ir padarė. 
Rimkaus lavonas rastas mi
ške.

Associated Press žinių 
agentūra praneša iš Hanko- 
wo, jog komunistų judėji
mas Honano provincijoj 
pradėjo smarkiai plėstis. 
Taip pat komunistai pasiro
dė nepaprastai drūti kitose 
centralinės Chinijos. dalyse. [

UŽPYKO ANT TĖVŲ IR 
PASIKORĖ

UŽUSALIAI, Lietuva— 
Nesutiko su tėvais ir todėl 
pasikorė Uršulė Jankauskai
tė, 23 metų amžiaus mergi
na. w.

i
y
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RENEGATAl-PROVOKATORIAI PRU-
SEIKA IR BUTKUS VĖL DARBUOJASI

lių kasyklų.
7. Rinkimų kampanijai rei

kalinga didelės sumos pinigų. 
Mes užsidedame sau kvotą 
$500 sukelti šioje apielinkėje. 
Šiuom tikslu rengiama tarp
tautinis išvažiavimas-piknikas 
liepos 24 d. prie Lakewood 
ežero. Ten kalbės tik ką iš 
Sovietų Rusijos sugrįžęs dele
gatas mainierys iš Shenando-| 
ah, Pa. Stengiamasi gauti! 
John Re e d Club’o artistai iš : 
Philadelphijos, Pa. Bus laimę-1 
jimai paukščių ir tt. Mes tu-

Baltinwes Darbininkų Protest Mi
tingas prieš Dies Deportavimo Bilių

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo | 
Pirmas Istorinis Sųvažiavim

Kaip tik dabar, kuomet 
kongrese bandomas prava
ryti kruvinas reakcinis Dies 
Bilius prieš komunistus, lie
tuviškų renegatų “Naujojoj 
Klampynėj” ponas Butkus 
kelintu atveju provokuoja 
Komunistų Partiją, Lietu
vių Centro Biurą ir dienraš
čius “Laisvę” ir Vilnį”. Tas 
s u t v ė r imas “Klampynės”

laišką mūsų partijai, tai jis j privalome suorganizuoti ir iš- 
nurodo, ką su. juo turi pa-Į laimėjimų pardavėjus.
daryti partijos komitetas, j 9. Specialis pasiryžimas turi 

’Komunistų Internacionalo ! būt pardavimui ir išplatinimui 
Pild. Komitetas ’ žino visus K. P.
mūsų partijos veikimo žy-

• 1 • J • /»• • 1 •

Bedarbių Taryba ir T. D. 
Apsigynimas šį penktadienį, 1 
d. liepos, Tom Mooney svetai- 

1 nėję, rengia didelį protesto 
'susirinkimą prieš Dies bilių.

Berods, šiuomi momentu 
’svarbesnio klausimo mums nei 
j būti negali, kaip atmušimas tų 
I r e a kcioniškiausių žabangų 

rime šį išvažiavimą padaryti prieš ateivius, prieš kuriuos 
masiniu. - . . , . yra atkreiptas Dies bilius, kur

8. Kiekvienoj organizacijoj už mažiausią žingsnį darbiniu-

Kuomet 
pareiškė, 
vežami i 
laiveliais 
demons-.

motoriniais
pusę laivo, 
kilo dar didesnė ne- 
ir drąsa kovoti, o

(Tąsa iš 1-mo pusi.) , Nutarta, kad diskusijų lai 
Draugas černauskas, roches-1 aprubežiuoti po 10 minutų k: 

terietis, pasakė gerą prakalbą, bėtojui.
k,uopf. išaugo iš 15 narių Andrulis nurodo, kad paskv 

ik! 156. šie draugai todėl ga-| nę dalį Bacevičiaus raporto Įėjo įsaugmt kuopą iki 156 na-- ]ima TQlos<g,
rių kad pas juos nebuvo jokių tos priežastys yra geros, 
ardytojų. Jie sklokai nedavei^ prįežastis> būk politiniai 
ne veido parodyt savo tarpe, ir -a- pakenk§ organizacijai,.. 
d. černauskas kaistai agitavo netejsįnga. Ne tiesa, būk nar 
delegatus kovoti puoš darbiniu- j^ėga iš LDS del politinių ginČv 
kų revoliucinio judėjimo ardy- ge|. Bacevičius, Cibirka ir kiti 

i TrS’„-. i- , xr • naudoja ta savo politiką demo-'
! jaunuoles, d. Na vi- raiizavimui LDS organizacijos.
kai^e ls Glucago n d. Vasil is Į^ad gau(į narjų į savo renega- > 
Cleveland. Jos atstovauja jau- organizaciją rėmimui “Nau

josios Gadynės,” kad remti re-j; : 
negato Prūseikos kromelį. Da- 

i bar, kas bėga iš organizacijos?
Butkus jau • 

išėjo. Prūseika, priklausantis . 
mūsų kuopoj, eina prie išsibraų-h 

Jų niekas nemeta, bet < 
jie patys eina iš organizacijos 
ir demoralizuoja kitus narius* 
Bet jiems nepavyks sudemtorali- • 
•zuoti daug narių. Jie neturi jo-'' 
kios įtakos. Kad ir šis seimas 
parodo, kokios silpnos renegatų' ;

1 spėkos.
Pirma sesija užsibaigė 12:30

kiškame judėjime gręsia kiek
vienam sveturgimiui darbinin
kui de'partavimas.

( Neliuosi nuo'Šių įstatyfnų 
nei mes, lietuviai darbininkai-

Todel visų mūsų pafei- ’

.apginti jo privatinę nuosavy
bę nuo “raudonųjų.”

Priekyje laivo 1 demonstraci
ja dar ryškesnė darėsi, nes jai 
vadovavo Tarptautinė Jūreivių 
Darbininkų Lyga, 
draugas J. Kennedy 
jogei skebai jau yra 
jų vietas 
pro aną 
frantuose 
apykanta
tuom kart pasimaišymas kaip 
civilės, taip ir uniformuotos 
policijos paaštrino vaizdą.

prasidėjus muštynėmis, 
miąi apkultas tapo vienas iš'^a’P Pa^ kaip ir Cibirka nusi-j-^a gj renegatai. 

' guzikuočių. Nors tuom kart s^undžia, kad piimieji vajai bu-, išėjo.
■ 1Y . . • -v . ... . . . vę geri, bet paskutinis—ne, nes .fiziniai is streikienų daug kas v ,, T . v. , . VJ Jt esą kivircių. Jų kuopa buvo n

nenukentejo, bet suaiestuotus surengusj prakalbas Bacevičiui'
’ j draugus J. K.ennedy ir Ch. ;jr Prūseikai, ir, girdi, draugai 
’ Lindwooda žiauriai policijos i chieagiečiai kalti, kam jie atva-1 
’ į stotyj sumušė. | žiavo kritikuoti Prūseika, kuris

Vežamus nuovadon draugus! niekina Komunistų Partiją.
lydėjo visa demonstracija, bū-į 
riai streikierių iki policijos i 

i stoties, prieš kurią tapo su-- 
| rengtos prakalbos protestui

BALTIMORE, Md.—Stoviu-; prieš įkalinimą draugų.
Baltimorės 1

Walter & Munson” 
rinirimų Į Pash’eiškė kaipo estrada smar- 

į iriu irz.xrn cfvnilrnniannin rlni’lM-
Konferencijoj'dalyvavo 32 i"inkV> iš vicnos >’usės’ ir

1 ' is antros pu-

rinkimų 1 platformos, 
kiekvienas darbininkas kad es.

glUS, skaito jos oficialius or- nusipirktų po 100 t kopijų už | g-a šio penktadienio, vakarą! 
ganus, seka jos visą darbuo- 60 centų ir išparduotų bei is-, 
t i rl šiliniu fnrn Iriin rl n rbinin Iru

V 
Dabartiniam kruvinos re- ’ 

akcijos siautimo Amerikoje! 
įbirž. 23 d. laidoj sapalioja,ir visam kapitalistiniam pa- 
apie kokius ten Komunistų'šaulyje laikotarpyje tiktai protesfo 
Internacionalo laiškus beijtokie provokatoriai, H'y 
įsakymus Amerikos Komu-1 Prūseika, Butkus ir Loves-1 
nistų Partijai ir Iš .
mums, būk mes juos šlepių munistų Internacionalo ir! 
nuo mūsų skaitytojų ir įjojo sekcijų, kad visi doku-! 
draugų. p-----u-4—-----
ką medžiagą Butkus yra visi veikimo žygiai 
pasiėmęs iš Lovestono orga
no “Workers Age.” 

Kaip provokacijos su 
“Maskvos pinigais,” taip ši
tos naujos renegatų atakos 
ant Komunistų Partijos 
niekšiškai pasitarnauja tik 
reakcijai ir valdžiai. To ne-

i atsilankyti į protesto mitingą 
Į dalintų tarp kitų darbininkų. | Parodant valdančiajai klasei 
i Mes turime rūpintis, kad būtųįjog mes pilnai suprantame 

tinkamų kokia padėtis laukia mūsų 
kuomet šis bilius įeitų galion 

Vinco Duktė.

rinkimų kampanijai 1 
knygučių ir lietuvių kalboj.

10. Visi privalome 
rezoliucijas 

Kaip Į)ies deportavimo bilių.

siųsti
prieš.

| 11. Mes turime įtraukti vi-
primeta tonas gali_reikalauti iš Ko-|Sll organizacijų narius į pilie

čių parašų rinkimą mūsų par
tijos kandidatams.

12. Kiekvienoj organizacijoj' aivas 
j turi būti išrinktas 
į kampanijos vedėjas.

delegatai nuo 14
jų.

Konferencijos Sekretorė,
K. Rušinskiene.

O tą provokatoriš- mentai, visi susirašinėjimai, 
būtų 

skelbiama viešai spaudoje, 
idant kruvinosios valdžios 
galėtų sėkmingiau pulti ir 
žudyti komunistus.

Mes persergstim lietuvius 
darbininkus nuo Prūseikos
ir Butkaus provokacijų. | < . . /^ ir r

■ * - ' Į Konfe
rencija Pittshrghe

' Cleveland. < 
nuolių kuopas, ir nurodė savo 
kuopų darbuotę.

žy- ■ Ivanauskienė iš Rockford, Ilk,

Draugas R. Mizara kalbėda
mas nurodė, kad buvusieji SLA i 
viršininkai visuomet sakydavo, 
kad SLA yra bepartyvė organi
zacija, bet reikia šluot lauk bol- ival. 
ševikus. Kai kurie mūsų drau
gai irgi mano, kad reikia mums 
ir skelbtis bepartyve organizaci- ; 
ja. LD.S yra darbininkų orga-, 
nizacija, ir mes stojame už dar
bininkų reikalus ir mes sako- 

j me, kad mes nesame beparty- 
viai. Apie vienybę su API A 
draugas Mizara sakė, kad nieks 

, nesipriešino ir Pild. Taryba da-j 
Į mokestį, jūrų transporto dar- : už jį nepriimama. ; ro vjsus žingsnius, kad suvieni-
bininkai buvo priversti skurd-j Paskui streikieriŽi būriais jus tas organizacijas kaip ga

ižiai gyventi, o numušimas bė- numaršavo į T. D. Apsigynimo lint greičiau. 
į gyje trijų savaičių 20 nuoš. jų raštinę, Tom Mooney svetainė-' 
i algų dar labiau apsunkino jųlje,' ......................
gyvenimą. Todėl birželio 26 . mui nekaltų draugų teisme bei 

'd. jie paskelbė streiką Ne I g r apavimui kuadaugiausiai 
tik žodžiais, bet ir darbais i darbininkų pribūti į teismabu- 
haivų krovimo hąj'binih|<ąi pa- j tį, išreiškiant solidarumą su ______ _____
gelbėjo saV^į, $haug;aįmš,į kas, teisiamais draugais ir protes-1 kad dalyvauja 96 delegatai nuo 

kie-1 tą prieš nekaltai mušimą ir, 63-jų kuopų ir 5 Pild; Tarybos 
; kankinimą draugų,, kurie nar- nariai. Priimti du broliški de- 
siai gina savo duonos kąsnį ir'legatai: ---------- ----- -------

Streikas Prieplaukos ir Laivo 
Darbininkų

tis prieplaukoje ■ Draugas Ch. Lindwood 
| nors ir sumuštas, bet tapo iš' 
imtas pų 25 d oi. kaucijos

j kiy kovų streikuojančių darbi- TDA suteikė greitą pagelbą

organizaci-!dusios Ponijos, 
į sės.

Gaudami taip jau mažą už-

ANTRA SESIJA ’

gali* nežinoti Prūseika ir energingiau valdžia perse-' 
Butkus. Jie žino, bet ty- kios Komunistų Partiją, i 
čia bando mūsų įstaigas iš- tuo daugiau r e n e gatų 
provokuoti ir ant jų užpju- “Klampynėje” bus proyoka-' 
dyti valdžią. 'toriškų reikalavimų ir insi- į Pranešimas Visom?I

Štai ką mes turime paša- nuacijų, idant išduoti mū-1 gho ir Apielinkės ,Lietuvių į 
'*; su veikimą valdžios štmims. i . į - OrganjzacijoĮmš ’ h ’ 1

Ateivių

Tęsiasi diskusijos prezidento 
raporto klausime. Klubienė nu
rodo, kad prezidentas nesirūpi
no mūsų organizacijos augini
mu. Nesidarbavo vajuje, ne-' 
parašė agitatyviškų straipsnių.’ 
Kuomet jis nukrypo nuo darbi
ninkiško kelio, susidėjo su Prū
seika, tai važinėdamas su pra- 

..... «-------- Taipgi einame Raibomis kįenkė organizacijai, 
~ ' “i- prie vienybės su įvairiais kliu- dirbdamas oportunistų »naudai,

išrinkimui komiteto, gyni- bais ir lokalinėmis draugijomis, ■ Atmesti paskutinę raporto dalįb

Bet draugas J. Kennedy buvo 
tuom kart ligoninėje del už-! 
taisymo žaizdų; po tam liko 
padėtas į kalėjimą. Kaucija 

jį nepriimama.
Paskui streak i eriiti

Pittsbur-J

96 Delegatai nuo 63-jų
Kuopų

Mandatų komisija pranešė

kyti:
Amerikos K o m unistų Atsimenate, kaip anais Pal- gynimo konferenci-

Partija yra sekcija Komu- merio reakcijos laikais Gri- Ja bus jį d iiepos (July), 10 
ų Internacionalo. K. I. gaitis ir Michelsonas tyčio-1 vap ryte> 
rašo laiškus bei duoda davosi iš komunistų veiki-Į 705 Fifth Ave 

.alingus įsakymus. Esti mo ir statydavo jiems viso- 
.šokių laiškų.

įvyksta daug visokių pasita- “slaptus dokumentus," 
rimų ir konferencijų. Pats idant pasitarnauti reakcijai, 
Komunistų Internacionalas idant kuo-daugiausia mūsų 
visuomet nurodo, kokie laiš- draugų įduoti valdžiai į na
tai turi būt skelbiami vie-! gus. Tą judošišką darbą 
šai, o kurie neturi. Jeigu .dabar sušilę dirba Prūseika 
Kominternas yra atsiuntęs ir Butkus per savo organą.

val. ryte, Graikų svetainėje,
__j., Pittsburgh,

Snlaveiėiku.s: Prezidentas nu
siskundė, kad jis buvo prašalin
tas nuo pasirašymo po bylomis.' 
Mes del parankamo, kad neuž- . 
imtų daug laiko, Pildomos Ta
rybos posėdyj nutarėm panai
kinti prezidento pasirašymą po

gelbėjo 
ir sudarė d i i rių.

Po tam pribuvus keletui ve
žimų guzikuoči.ų I 
vų, pasipylė smarkios mušty-į kų reikalus, 
nes. Mat, jūreiviai buvo susi-i šia byla rūpinasi Tarptau-Į 
rinkę ant svetimos žemės, kur i finis Darbininkų Apsigynimas, 
savininkas ir pašaukė policiją j Vinco Duktė.

L JI 1 i l 1 bl VA Ui V J 1 ij J\ 1 LA V j *

: d. Gasiūnas nuo APLA bylomis.
bei detekty- kartu kovoja už visų darbiniu-1”' d- Wm. Weiner nuo Int. Wor- 

; kers Order. Dovi utis: Aš duodu
(kad raportą priimti su patai^y*- 
i mu tos vietos, kur kalbama apie 
| “terorą,” vedamą prieš tūlus 
narius. Aš neabejoju, ,. kad 
prezidentas Bacevičius tuos

1 klausimus iškūlė ne su geru 
tikslu. Jis kalbėjo apie narių -«• 

j nėr Yuris" Siurba (skirstymą į blogus'ir gerus, bet
Pasveikinimo Komisija: Gi- ! ’is.raP?’’le »e»urodė, kaip na-, 

raitienė, Jarmalavičiute ir Mi- skirstomi. Jie kalba apie 
. . . _ “terorą.” Jie savo laikrašty ;
Gtiene- • • • • rašo, kad eina galvų kapojimas^ . •

Bet jūs matote, kad čia Bacevi
čius ir Prūseika yra su galvo
mis—jų galvos nenukapotos. 
Koks tų žmonių tikslas? Jų 
tikslas yra parodyti svietui, kad 
mūsų organizacijoj suirimas,į 
kad pateisinti savo žalingą po-į' 
litiką. Jie savo laikraštyj sako, 
kad mes juos užpuolame, bet jiej 
yra tie žmonės, kurie užpuola 
kitus. Jie per savo laikraštį- . 
bjauriai užpuolė mūsų Pildomo*' , ; 

jsios Tarybos narius. . < -
Rimeikienė: Draugui BacevP

Rinkimas Komisijų
Balsų Skaitymo Komisija: 

Kairys, šešelgis, Mičelis, Ka
minskas.

Komisijų Komisija: Bimbie-!

•-; Pa.
Taip pat kius reikalavimus apie! ... ■ .L™:*-., n ~ n .. Visos lietuvių organizacijos,

malonėkite išrinkti savo dele-' 
gatus į šią konferenciją. Nors | 
po vieną delegatą galite ir tu- j 
rite būtinai prisiųsti, 
kaip visiems yra žinoma, Jung
tinių Valstijų kongreso atsto
vų rūmas perleido labai bjau
rų bilių prieš visus ateivius 
darbininkus, taip vadinamą 
Dies Bill, kur Amerikos,, bur
žuazija, pasiremdama šiuo bi- 
lium, galėtų kiekvieną atei
vį darbininką bei darbininkę 
išdeportuoti iš šios šalies tik 
už tai, kad darbininkai reika
laus geresnio gyvenimo sąly
gų : sustreikuos prieš numuši- 
mą algų, stos už bedar
biams pašalpą, priešinsis, kuo
met tave mes iš namų už ne
galėjimą užsimokėti raudos, 
taksų ar morgičių, ir tt. Bur
žuazijai tuomet nesunku būtų I 
kiekvieną tokį darbininką pa- į 
skelbti radikalu, bolševiku iri 
tuomet jau deportuoti. j

Todėl dar kartą pranešame;' 
kad kiekviena draugija, kuo
pa, kliubas, choras bei dailės 
ratelis turi išrinkti nors po vie
ną delegatą ir prisiųsti į vįrš- 
minimą konferenciją. Taipgi 
būtų gerai, kad kiekvienas de
legatas bei delegatė galėtų at
sivežti po $1 arba nors po 50 
centų, ką organizacijų susi-’ 
rinkimuose galėtų šią sumą vi'-į 
si nariai sukelti. Nes reikia; 
žinoti, kad finansai yra labai 
reikalingi vedimui šios kovos 
prieš deportavimus.

Už ateivių gynimo skyrių I 
pasirašo, •

J. Gataveckas. !
P. S. Išsikirpkite šį praneši

mą iš “Laisvės” ir, neškitės į 
savo organizacijos susirinkimą,' 
nes speciališkų pranešimų gel 
neprisiųs. . ‘ ;

Kurios organizacijos nebus 
reguliario susirinkimo pirm 
liepos 10 dienos, tai galima 

susirinkimas, \

Planas Rinkimų Kampanijos Vedimui Priimtas 
Lietuvių Darbininkų Konferencijoj, Birželio 
26-tą Dieną, Frackvillėj, Pennsylvanijoje
Kad išvystyti rinkimų į Partijos rinkimų programa, 

k a ikpaniją tarpe lietuvių dar-} mes privalome kiekviename 
bininkų, veikiantis komitetas darb. susirinkime aiškinti K. 
tapo (išrinktas iš 7-nių narių, p rinkimų platformą.

2. \Kad tinkamai dalyvauti 
rinkimų kampanijoj, mes turi
me visų pirma suaktyvizuoti 
kiekvieną mūsų organizacijos 
narį. Taip pat privalome 
Įtraukti j tą darbą darbinin
kus reakcionierių kontroliuo
jamose organizacijose. To
kiose org. turime suorganizuo
ti progresyves grupes, kurios 
pagelbės platinti mūsų progra
mą^

4 ' » j

Progresyves darb. organiza
cijos privalo delegatais ii’ 
nansais prisidėti. Vienybė 
bu darbininkų, tai mūsų 
džiausią užduotis.

3. Artinasi Penn. valstijos 
Komunistų Partijos nominaci-

1 jų konvencija, kuri bus 9-10 
‘ -T Jiep. Readinge, Pa. Kiekviena 

darbininkiška organizacija tu
ri būti per savo delegatus ten 
atstovaujama; taip pat ragin- 

\ ti kitus darbininkus pribūti į 
Rėadingą 9 d. liepos dalyvau
ti didžiulėj demonstracijoj.

Tain tikslui privalome suor
ganizuoti trokus, mašinas, kad 
kuo daugiausia darbininkų su 
šeimynomis nuvežus.

4. Kad kuo giliausiai darbi
ninkus su pažinti su Komunistų

fi- 
vi- 
di-

Mes 
privalome padėti surengti ge- 
neralius masinius darb. susirin
kimus laike rinkimų kampani
jos. Mes privalome reakcio
nierių kontroliuojamose orga
nizacijose diskusuoti mūsų 
platformą. Taip pat mes pri
valome surengti debatus tarpe 
komunistų ir kitų partijų kan
didatų.

5. Kiekviename senosios U. 
M. W. unijos lokale mes pri* 
valome pasiūlyti pakviest vi
sokių partijų ir Komunistų 
Partijos kandidatus, kad jie 
išaiškintų sąvo programas. Be 
to, mes privalome bandyti lo- 
kaluose suorganiuoti grupes 
del rėmimo K. P. rinkimų 
platformos.

6. Mes turime ąktyviškai 
pagelbėti suorganizuoti di-

I džiausią masinį susirinkimą 
drg. James W. Fordui, kandi
datui į Jung. Valstijų vicepre
zidentus, liepos 25 d. Shamo- 
kine, Pa. Specialiai tam la
peliai .visose kalbose turi būti 
išleista ir priėmimo-sveikinimo 
komitetai suorganizuoti. Šitas 
masinis susirinkimas turi būt 
didžiausias visoj istorijoj že- 
mutinėj apielinkėj kietųjų angį sušaukti ekstrą

Nes
Į Penna. Valstijos Komunistų Nominacijų Suvažia
vimas Readinge; Demonstracijos ir Mitingai; o 
Liepos Piknikas Padėngt Suvažiavimo Lėšas

tuos

Rezoliucijų Komisija: Dr.
Kaškevičius, Mažeikienė, Juš-, 
kauskas.

Skundų ir Apeliacijų Komisi
ja: Stankevičius, Strižauskas iri 
Šimaitis.

Maršalkos: Mazonas ir Moc-1 
kaitis.

Pirmininku—Karosienė.
Vice-Pirmininku—Jočionis.
Sekretorium—Jeskevičiūtė.
Sekr. Pagelbininku—Černaus- j 

kas.
Suorganizavus Seimą, prade- ___  ______

dant darbus, sudainuota Inter- £juj mes daug pataikavome, 
nacionalas. ■ rėjome, kad Bacevičius nenueitų

Sekė Prezidento Bacevičiaus su skloka, bet jis išėjo ppęŠ re-, 
raportas. voliucinį darbininkų judėjim®1.

Pažymėjo, kad buvo daug ir nuėj0 su skloka. Aišku, kad'

Pa- 
ap-

READING,

tinai daug.
ja nepersenai turėjo jaunųjų 
komunistų demonstraciją, kuri 
labai užgavo socialistus.

Antra demonstracija rengia
ma liepos 9 d'. Tą dieną pra
sidės Pennsylvanijos Komunis
tų Partijos nominacijų konfe
rencija arba suvažiavimas, kur 
suvažiuos delegatai iš visos 
valstijos miestų, kad 

| kyt šį socialistų lizdą ir paro 
! dyt darbininkams, kas

7,. j tie feikeriai. ,
Į . Draugės ir draugai, 
kite šią programą, kad 
tumėte dalyvauti.

Penktadienį, liepos 
tarp 7 ir 8 vai. vakare kai-1 
bės per radio dr^J H. Wicks,: padengimo. Nes reikės dele- 
narys Korilųnistų; Partijos Cen-lgatus . aprūpinti maistu i

Ypač gi neg-' draugijų į LDS.
aktingai { visose ■ rams , delegatams būtų sunku mis lokalinėmis draugijomis pa- 

-■ ' - Ij—jau išdirbtos
I sąlygos įstojimui draugijų į 
j LDS.
! Planai padaryta susivieniji- 
imui su Ąugščidusia Prieglauda 
|Lietuvių Amerikoj. Organizaci- 

Draugai, kurie norėsite da-Ja ^e^ne ^a^P;_ ^vaT
lyvauti piknike, tai atvažiuoki-!
te po num. 318 N. 9 St., o mes
jums nurodysime vietą. ? v ................ .........

Nors iš Read ingo nesimato sklokos šalininkai buvo 
daug žinių mūsų, laikraščiuo
se, bet ir Readinge kas nors 
veikiama; ir aš čia 
šį tą iš veikimo.

ALDLD 143 kp. 
mo nebus liepos 3 
susirinkimo laiką bus praneš-

Pa.—Į trumpą savo supuvusią politiką, 
laiką Readinge nuveikta pusė- matysime, ar jie bandys 

Komunistų Parti- ginti save.
Draugės ir draugai, malonė

kite kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti ir dalyvauti šiame vi
sos Pennsylvanijos valstijos 
komunistų kandidatų nomina
cijų suvažiavime, ne tik iš 
Readingo, bet ir iš platesnių 
apielinkių.

Komisija, buri susideda iš
išdras- Kom. Partijos, ALDLD, LDSA 

ir Tarptautinio Darbininkų 
tokiej Ordeno, liepos 3 d., sekmadie- * • • - • ’ ’

tėmy-! dengimo to suvažiavimo lėšų. Ituvių Darbininkų Susivienijimo. raj žiūrėti į revoliucinio • jttdS- 
gale-S Komisija kviečia atsilankyti į Reakciniai elementai visokiais jjni0 demoralizuotojus^ ■, # ukl 

pikniką ne tik Reacįingo dar- į^ais Kenkė suorganizavimui į tz .• a a, v i tts. • • i *■ j , • jLDS, skuiidė valdžiai,, kad tik Mizaia. Kiek vie.n.am^i^^i’
dubininkus, bet tol.au gyve- negalčturne inkorporuOti ir įre-1 esančiam žinoma, kad mes, turi- A. 

gistruoti savo organizacijos. me tam tikrą politinį, nusietatyy | f 
Sakė, kad daromi žingsniai I‘ Bacevičius .turi sąvo $0- 

ū' i įtraukimui lokalinių pašelpinių litinį nusistatymą. Koks Bacė-
Jau su kelio-'vičiaus grupės nusiStatyrira^fr 

Aš nekalbu apie eilinius hkriufc, . 
bet apie jų vadus; Jų vadas 
pilietis Prūseika veda tokią 
taciją, būk nariai bėga iš JLDS.- . 
Jis rašo, būk iš LDS išbėgo 6(K). . 
Bet jis neturi tam faktų. Pi
lietis Butkus taipgi sakė, būk 
nariai bėga iš LDS. Jis pate 
pabėgo, i Jie savo laikraštyj ra* 
šo prieš mūsų organizaciją. To
kio nusistatymo ir, Bacevičius. 
Dabar apie politinį “tprorą,” 
Prieš ką buvo vartojamas1‘rte-’ 
roras?” Prieš nieką. Prieš 
juos mes nenaudojome jokio, 
“teroro.” Bet jie tai vedė 
litinį terorą. St. Louis kuojtfi,; 
pavyzdžiui, yra Prūseikos pašo
kėjų rankose, ir,jie be pamatot * 
politiniu išrokavimu, suspepdflfc 
vo draugą Baltrušaiti 
Pildomoji Taryba nieko ir 
klausimu nesakė—davė

-v -z - - nuuju ou cnivna. nionu,

nį, rengia pikniką delei pa-1 sunkumų suorganizavimui Lie-|meS) darbininkai, negalime ge-

8

trp Komiteto. Po’ fo1 bus su- j nakvynėmis, 
r e Ji g't a • i |m^itingai { r"---- 1 1 '
(Ween ?j 'Rčadijigo. miesto da- gauti Readinge nakvynės. Nes daryta sutartys, 
lyse,,ne mažiau kjaip 15'mitin-■ nei vienas viešbutis nepriima 
gą'vienu Vaką^u tam, bus už-' negrų. Tad turėsime negrus 
tėnkąmai kalbėto^-įią delega-! delegatus patalpinti pas drau- 
tų; o delegatų buš'kokie 300. ■ gus stubose.

Liepos 9 d. prasidės konfe- • * * . ■' 'rencija, kuri ;užsibaigę liepos 
10 d.. , - ,į

Taipgi liepos 9 d. vakare (» 
bus demonstracija ir masinis 
mitingas miesto darže (City 
Park). Komunistų Partija taip 
pat ,.užkvietė. sdciaįistų lyde
rius; kad jie .ąfeitti ir apgintųir apgintų nurodžiau

jo augti. Buvo kelios kliūtys, 
| kodėl organizacija negalėjo aug
ti. Bedarbė viena priežastis. 
Na, o toliaus nusiskundė, būk 

__  _______  ___ > “terori
zuojami.” Ir tas, girdi, taipgi 
kenkė organizacijos augimui. 
Sakė, į organizaciją nereikia 
nešti frakcionizmo. Ot, LDS 
turėtų būti “bepartyviška” or
ganizacija ir, žinoma, turėtų 
būt toleruojama, žalinga, prieš- 
darbininkiška Bacevičiaus-Prū- 
sejkos politika.

Seka klausimai ir diskusijos.
' 1 ‘ 1

M. A. Misavage.

susirinki- 
d. Apiearba org. koitiįtetai gali patys 

pasitarę pbišiįfeii. Šavo delega
tą. ’4 4

4 . J j, t u į, .į
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Puslapis T ečiasad., Birželio 30, 1932 laisve

jTriju Apskričiu Išvažiavimui Waterbury, Conn., 
! ' ■ Eina Nepaprasta Speky Mobilizacija

Birželio 24 d. anksti rytą komisijos,
drg. Giraitienė ir drg. O. Vii- jaunuolių, buvo išvengta neda- 
kaitė su jaunu energingu šo-1 teklių.
f erių pribūna į Waterbury, ir 
mudu su draugu Krasnitsku 
sėdamės į mašiną ir važiuoja
me į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo seimą. Mes va-

! žiuojame, o kiti mūsų draugai 
suėję tariasi apie rengiamą ap-

Aš;skričių pikniką,* kuris įvyks

ę patiems nariams. Pil- 
Paryba prieš nieką ne- 
teroro.
& i .(Rockford, Ill.) : 

oportunistų nusistatymą, 
i, kad jie, kaipo Prūsei- 
?kėjai, nepriėmė draugo 
10, komunisto, į LDS. 
, “blogai“ jis elgiasi, ir 

tuu .‘priėmėme. O jo “blo
gas elgusis,” tai kad jis, kaip 
Komunistų Partijos kandidatas 
į kongresmanus, vaikščiodamas 
f rašė kad už jį darbininkai pi
liečiai balsuotų. Girdi', tai 
“Ifvailas” dalykas. Tai tokią 
\smintį” parodė Šimonis.

, Milleris (iš Chicagos) :
stoviu už dalies raporto atme
timą. Apie Bacevičiaus marš
rutą St. Louis ir apielinkėj. Jie 
sako, kad Bacevičius buvo už
pultas; jo maršrutas suardytas. 
Bet kuomet Bacevičius išėjo 
prieš darmhinkų judėjimą, tai 
9-tam Apskritoj nariai nenorė
jo jo kaipo kalbėtojo, reikala
vo kitų kalbėtojų.

Smalstys: Stoja už pilną ra
porto priėmimą. Bacevičiaus 

kpolitika gera. Andrulis ir kiti 
jį be “reikalo” užpuldinėja.
JeskeviČiūtė: Aiškino apie bilų 

išmokėjimą. Nepaprastos bilos 
neapmokama be Pild. Tarybos 
nuosprendžio.

J. Siurbti.

Delei Klaidų Kores- 
pond. iš Baltimore

i ■. we

ALDLD. 25 kuopos kores
pondentė (iš Baltimore, 
Md.) rašo:

Draugai:—“Laisvės” No.

susidedančios iš

Plačiai diskusuota, kaip bū
tų geriaus prisirengt su daino
mis išvažiavimui, kuris rengia
mas naudai darbininkiškos 
spaudos ir parėmimui komu
nistų rinkimų kampanijos, ir 
įvyks liepos (July) 3 d., Lie
tuvių Darže, už

liepos 3 d., Lietuvių Parke, j Waterbury, Conn. 
Waterbury, Conn.; tariasi, i žiavimą ruošiasi 
kaip priimti svečius ,pribūsian- | tūkstančiai lietuvių

• čius į pikniką, kad visi būtų i Conn, valstijos, taipgi iš Mass.

Lake wood, 
Į šį išva- 
su važiuot 

iš visos

kur

lau
ži im

ir kitų valstijų.
Kaip matote iš skelbimų, 

programos išpildyme dalyvaus 
keturi chorai, Rusų Stygų Or
kestrą, Simfonijos Orkestrą iri 
kitos dailiškos spėkos. Būkite j 
visi, būsiu ir iš.

.patenkinti. Antri draugai 
kalbasi apie “Laisvės” pikni
ką, kuris įvyks tą pačią dieną 
Ulmer Parke, Brooklyne, 
jie reiigiasi važiuoti.

Mums važiuojant per 
kus, darosi geri vaizdai,
rint į augštus, medžiais ir žo
le apžėlusius kalnus. Diena 
graži, oras vėsus, bet saulutė 
šviečia. Visi mūsų delegatai /J.J 
pilni energijos; sutartinai dai-,sAllJ 
nuojame, kalbamės ir pas vi
sus vienoda mintis, kad nėra' 
mūsų tarpe sklokininkų; visi 

' draugai ir draugės stoja tik 
i už komunistinį judėjimą, už 

S klasinę kovingą darbininkų 
vienybę, už organizavimą Be
darbių Tarybų; ir visi išsireiš
kiame, kad ir mūsų organiza
cijų seimai pasisakytų už šias 
idėjas.

J. s.
—o— '

mediately to his full rights as i mo už darbą, už suskaldymą 
a member and unless commu- j draugijos, 
nistic activities cease at once,! 
this society being 
cal, 
such action as deemed fit.

A. F., matydamas, kad visi 
non-politi-1 prieš jį, pakilęs sušuko : “Kas 

I am instructed to take nenori sekti paskui “maskvi- 
niu.s, išeikim,” ir išėjo tik vie
nas. Sekamam susirinkime 
turėtų būt išmestas iš draugi
jos.

Draugija \ turėtų saugotis 
nuo tokių elementų.

Kuopos Korespondentas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

LDSA. 11-tos kuopos susirinkimas Į 
įvyks 5-tą d. liepos (July), antradie- i 
nį, 8 vai. vakare,' Rusų name, 995 į 
N. 5th St. Bus išduota delegačių , 
raportai iš suvažiavimo; taipgi yra 
svarbių reikalų apsvarstymui. To-

te susirinkime ir užsimokėkite už 1 ja rengia trijų dienų vakacijas WIR 
l' 1 ■» V» X •» T W1 Vv A TJo llAYt/tC Ometus. į Į kempėj, Ląmberville, Pa., liepos, 2,

Org. Geo. Žukauskas, r, 3 ir 4 dienas. Daugelis darbininkų 
____________ | važiuoja į kapitalistines privatines 
pa .kempes praleisti laiką, ir ten pra-

LnLaltK, r A. [leidžia de.sėtkais dolerių privatiškoms
ALDLD. 30 kuopos susirinkimas ; ypatoms. Tad šiais metais bus pačių 

bus sekmadienį, 3 d. liepos, 10 vai. į darbininkų kempėj ir naudai mūsų 
ryte, Lietuvių Kliube, 339 E. 4 St. . organizacijai ir Daily Worker. P-*>- 
Visi draugai malonėkite ateiti, nes grama bus sekama: šeštailienj, 
turime daug visokių svarbių reikalų kalbės drg. Wicks temoj, Karo 
kurie reikės apsvarstyti. Atsiveski-1 vojus/’ po^ tam diskusijos, 
te naujų narių.

šeštadienį, r

” po tam diskusijos, 
vai. John Reed Kliubas duos va 

Šekr. P. Kašarauskas. ! liūs. Sekmadienį, 2 vai. po .
(153-154) ■ kalbės Wicks, temoj “Trijų kap.

I listinių Partijų Konvencijos” vėli.
1 diskusijos ir įvairūs žaislai. Liepos 

( 4 kalbės drg. Wicks, “Negrai Jn- 
g i dustrijoi ir Juodasai Diržas.’’ 

’< , .
laikraštis rankraščio, žodžiu sakant 

XiKXtrkviečamt%teiiankytL?r kempėse darbininkai ne tik kad pra-

Tarptautinio Darbininku Apsigy
nimo Lietuviu kuopos susirinkimas. ..... T , . x
įvyks pėtnyčioje, 1 liepos-July, 8 ‘^trijoi ir Juodasai Diržas Per _ 
lai. vakare, Kubio svetainėje, 79 . .V1?.as ^’enas bus .leidžiama kempės 
Jackson St., Newark, N. Ji Visi na- aikrastis rankraščio. Žodžiu sakant 
riai esate kviečami; atsilankyti ir at- kemnese darbininkai ne tik kad pra
eidami atsiveskite naujų narįųį Yira ?1S EU *
i ’ ’ ’ 1
turėsime apsvarstyti.

Sekretorius.
(153-154)

, , . ,■ * 1 simokinimų. Tad kuo daugiausia va*labai daug svarbių rbikhlų, kui iuds t ;jU()Į;ite į kembe= ‘ . •!
t—apsvarstyti. i ’ * Komitetas.

(153-154)

1 del visos draugės būtinai dalyvaukite pradžia, 1
naujų kandidačių atsiveskite.

D. LcšČienč.
(154-155)

si korespondencija “Iš Mūsų 1 
Veikimo” neatatinka mano 
parašymui. Kodėl taip yra? 
Gal tik pats korespondenci
jos korektorius gali ' į tai 
atsakyti.

Pirma, ta korespondenci
ja, •■‘•ai kuopos tarimai, o aš, 
kai ) korespondentė, priva
lau eisingai tą nušviesti, i 

’ joki korektoriai nepri-1 
mano parašytus tari- 
keisti, o pastaruoju lai
bas jumis ši yda žymiai 
•eiškia. Korespondenci- 
)uvo mano pažymėta: 
ntucky mainieriams ren
gias balius-šokiai.” Laik
oje, “piknikas.” VI Aps. 
likas korespondencijoje 
o pažymėta liepos 10 d., 
aikraštyje tilpo “liepos 
d.” Juk koresponden- 
i taisytojas privalo ži- 

pats, kad penktadie- 
s piknikų niekas neren-

.s =-

WATERBURY, Conn, — I I 
Vilijoj Choro susirinkimą bir-; 
želio 21 d. narių mažai atėjo.! 
Baliaus komisija raportavo, i 
kad būsią $5 nuostolių ir štai ’ 
kodėl. Laike baliaus vieno sve
čio prapuolė “overkotis”, už j 
kurį reikėjo užmokėt $18. Ra
portas priimtas, bet su pasta
ba, kad ateityje tokie dalykai • 
būtų geriaus sutvarkyti. .Sulig, 
card-party komisijos raporto,! 
pasirodė, kad šis vakaras da-! 
vė pelno $9. Raportas priim-1 
tas su pagyrimu. Pasidarba- j 
vo jaunuoliai, kurie pradeda ’ 
paliuosuot senesnius iš financi- 
nių parengimų komisijų. Pik-! 

i niko komisija raportavo, kad į 
nors piknikas buvo nelabai I 
sėkmingas, bet ačiū gabumui1

štai kas slepiasi po “de
mokratijos šalininko” kauke. 
53 balsais prieš 16 buvo nu
baustas, bet jam atrodo, per
daug “diktatoriškai” ir pajieš- 
ko “demokratijos” su Kana
dos reakcionierių pagelba.

Nežiūrint to, kad daugumos 
buvo nubaustas, dar ir kitas 
dalykas yra. Pirma tai, kad 
ne už. komunistų niekinimą, ką 
jis darė susirinkime, buvo nu
baustas, bet už tvarkos nesi
laikymą. Draugijoj niekam 
neužginta jokie politiniai įsi
tikinimai. Tai aiški Frenzelio
provokacija. Ko norėta at-ilr 
siekti su tokia provokacija? į

Nubėgus pas advokatą ir j 
’paleidus paskalas, kad draugi-i e ! *

Chorietis. j ja patraukta atsakomybėn už 
— skleidimą komunizmo, tuoj

WATERBURY, Conn.—Did- į pradėta kalbinti narius, kad 
žiame piknike trijų stambiau-, pasirašytų ant jo blankos. Gir- 

organizacijų apskričių: | di, reikia gauti 75 parašai, 
! Amerikos Lietuvių Darbininkų i kad suskaidyt draugiją, 
į Literatūros Draugijos, Lietuvių ; štai kokių darbų griebtasi, 
i Darbininkių Susivienijimo Am-Į Tai vis “socialistiškai ir demo- 
erikoj ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo, liepos-July 3 d., 
vietinis Vilijos Choras, ypač 
jo jaunuoliai žada “subytyt” 
dainomis visus kitus chorus. 
Bet drg. J. žemaitis rašo, kad 
Laisvės Choras iš Hartford, riai pasmerkė jo 
Conn‘. nepasiduos nei vienam skyrus jo antrą 
chorui; sako, kad Laisvės Cho-1 irgi socialistą V. Dagilį, kuris 
ras turi geriausiai iš visų pa-1 už ' Frenzelį kalbė 
sirodyti. New Britaino Vili-|v'is gązdino narius 
jos Choras ir New Haveno: 
Dainos Choras dar netarė sa- I

I vo žodžio, bet veikiausiai slap-
■ tai tariasi nepasiduot jokiem
■ kitiems choram. Drg. V. Vi- 
sotskio vadovaujama Simfoni
jos Orkestrą uoliai praktikuo
jasi šiam išvažiavimui, o ru
sai kanklininkai taipgi miklina 
savo pirštus. Drg. D. M. šo- i 
lomskas, ALDLD centro sek-1

I retorius, renka žinias iš viso 
! pasaulio, besirengdamas pasa
kyti mums išvažiavime įdo
miausią ir labiausia pamoki
nančią prakalbą apie svar
biausius^ susipratusiems darbi
ninkams dalykus.

Visi šiame išvažiavime būki- i 
te, regėkite ir girdėkite.

J. Strižauskas.

I kratiškai”. Tas parodo, kaip 
dabar stovi socialistai ir de
mokratai.

Bet “vargšams” neišdegė. 
Susirinkime laiškas iš advoka
to buvo perskaitytas ir visi na

ci arbus, iš- 
“advokatą”,

DETROIT, MICH.
Ekskursija į Tasbinoo Park

Liepos 3 d., LDS. 21, 86 kp. ir AP 
I-A. 47 kp. rengia puikią ekškursiją 
į Tasbmoo Park. Vieta labai puiki 
ir apie 3 vai. turi važiuoti į\ 

j pusę per Lake St. Clair. Kam 
kas ir turtas leidžia meldžiame

' lyvauti. Laivas išeina kaip' 9 
ryte nuo Griswold Ave. Tikietų 
davinėtojai turite būti 8 vai. 
ant Jefferson ir Griswold Ave. 
augusiems tikietai 75 centai į 
puses,

I 40

SO. BOSTON, MASS.
LDSA. 13 kuopos draugiškas iš- 

i važiavimas įvyks 3 liepos (July), 
vai. po pietų, pas diau- 

91 Gardner St., 
Visus drau- 

nuoširdžiai kviečiu- 
Turėsimė skanių val

čių bus links-

K emisija.

gus Tamošausku
West Roxbury,- Mass, 
gus 
me

■ gių
ma

dalyvauti.
ir gėrimų. Visiem 
ir malonu.

lai-

par- 
ryte 
Su- 
abicentai

o jaunuoliams iki 15 metų, 
centų.

Kviečia Rengėjai.
(154-155)

MONTELLO, MASS.
Iš priežasties Tautiško Namo pik- i 

niko, ALDLD. 6 kuopos mėnesinis I 
susirinkimąs tapo perkeltas iš 4 lie
pos į 11 liepos. Bus Liet. T. Name, • 
pradžia 7 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti.

PHILADELPHIA, PA.
j Lietuvių I arptautimo Darbininkų 
Į Apsigynimo 9 kp. šiaukia extra susi- 
■ rinkimą reikale geresnio prisirengi
mo prie demonstracijos, kuri įvyks 
liepos—July 4 d. Susirinkimas bus 
liepos 2 d., 8 vai. vakare, t. y. suba- 
toj, Rusų name, 995 N. 5th Št. Visi 

ir narės dalyvaukite, nes yra 
Taipgi gali ir pašnli- 

atsilankyti.
Kuopos Valdyba.

(153-154)

PHILADELPHIA, PA.
Visiems Svarbu

Daily Worker ir Komunistų Parti-

nariai
, labai svarbu, 
niai

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : ramtis (su paveikslais) : t :

BALSAS
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednūo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistu valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt ?

“BALSO”
Metams 
šešiems 
Pavienio num. kaina

Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
....................... 11.50

mėnesiams . . .80
.05

kad jie 
“sudaužys” draugiją ir pini
gus ir čarterį pasiims valdžia; 
reiškia, negautų nė atlygini-

i NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. mėn. susirinkimas i 

į įvyks pčtnyčioj, 1 liepos, 7:30 vai. 
! vakare, Kubio svetainėje, 79 Jack- 
son St. Nariai būtinai dalyvauki- ■

3

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekoš, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptickorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

AR UŽSITRAUKI?

Provokatoriam Nesiseka

PAVOGĖ 50,000 LITŲ

SO-
“bi- 
sto-

fano korespondencijoj 
buvjb pažymėta, kad lapeliai, 

j išleido Agitacijos 
;, buvo apkalbama, o 

kadla "aštyje kalbama, 
“j okritys išleido.”

^odis link tų gegužinių la- 
į. Mano buvo pažymė
ta ir laikas, kuris ata- 

tiko teisybei, o laikraštyje 
buvo, jogei įvyksta bal. 

31 d. Lapeliuose, 1 d. gegu
žės, tai yra, sekmadienį. 
Juk jie patys gali žinoti, 
kad kur gyvuoja “blue law,” 
ten demonstracijos sekma
dieniais negalimos, 
su drauge daug 
darbo turėjome 
vien del jūsų ten štabe ne- 
prižiūrėjimo darbo.

Aš reikalauju, kad redak
cija atitaisytų per dienraštį 
/‘Laisvę” pikniko* laiką ir 
kokius ten apskričio leidžia
mus lapelius.

Draugiškai,
25 kp. Korespondente.

Po tam, 
valandų 
pašvęsti

TORONTO, ONT.—Sūnų ir 
Dukterų Draugijoje randasi 
keletas, kaip jie save vadina 

, “socialistų,” “demokratijos ša- 
i lininkų” ir “kultūrininkų.” 
Bet nors gražiais vardais va
dinasi. nariuose simpatijos ne
turi. Negalėdami įsisukti drau
gijos vadovybėm,jau buvo pra
nykę, kaip laukinės bitės prieš 
žiemą, iš draugijos. Tik atvy-

i kus į Toronto “garsiam” 
cialistui A. Frenzeliui tos 
tės” tapo atgaivintos. Vėl 

; jo draugijom

Kad paėmus draugiją į
cialistų” rankas, visi po Fren-; kad tik prikibti. Tuoj nubėgo 

■ zelio vadovybe puolėsi prie i pas advokatą, kuris liet, yra 
žinomas, kaipo lietuvių kalbos 
vertėjas miesto valdybai To
ronte; nusiskundė, kad jam 
balsą atėmė už tai, kad ne
leido kalbėti komunistams, 
laikyti komunistines prakal
bas.

nius” ir perskelti draugiją. 
Bet, tomis priemonėmis nega
lėdami sukelti skilimo draugi
joj, griebėsi smurto.

Viename susirinkime A. 
Frenzelis sukėlė tokią betvar
kę, visaip plūdo veikėjus, va
dindamas juos “diktatoriais,” 
“pilsudskininka’s,” “smetoni- 
ninkais” ir dar kitokiais. Ka
dangi kitokio kelio nebuvo pa
daryti tvarką, tai A. Frenzelis 
buvo suspenduotas atėmimu 
balso 3 mėn.

Jam to tik ir reikėjo. Ma
so-! tomai, tyčia kėlė triukšmą,

• JONIŠKIS, Lietuva. — j 
pašto vedėjas Vladas 

iunas pavogė ir išeikvo-; 
0,000 litų. Vagystė bu- i 
redama per kelis metus, j

darbo, kad “maskvinius” su- 
rietus ožio ragan. Tuoj vie
nas išgalvojo, kad finansų se-i 

i kretorius “sukčius,” nerašąs ■ 
i narių mokesčių į knygas, kurie ! 
I ne “Maskvos plauko.” 
Į j

Toms melagystėms paskly
dus, buvo išrinkta komisija, iš-I 
tirtas dalykas ir surasta, kad ! 
prasimanymas,
išspirtas iš draugijos.

Tam nenusisekus, griebėsij 
bjauresnių darbų. Per “Nau-! 
jienas” ir “Keleivį” • pradėjo : 
šaukti, kad “maskviniai” varo j 

i “komunistinę” p r o p a g andą i 
; draugijoj, ir draugiją valdžia 
į uždarys už tai.

Tokia propaganda buvo 
jiems reikalinga, kad apšaukti 
draugiją komunistine ir išpro
vokuoti, kad suskaldžius. Bu
vo manyta sukiršinti daug na
rių prieš vadinamus “maskvi- j

Advokatas Ale's M. Gurovs- 
ki draugijos sekretoriui pri- 

Melagis tapo siuntė sekamo turinio laišką: 
“I have been consulted by 

Mr. August Fester (turi būti 
August Frenzelis) a member 
of your society, who com
plains that the right to speak 
in your society has been taken 
away from him for three 
months due to the fact that he 
has opposed the right to hav
ing communist speeches and 
the propaganda being utilized 
in the society.

“I hereby give you notice 
that unless he is reinstated im-

Copr.. 1932, 
The American 

Tobacco Co.

Mes pasakėme teisvb c

AR užsitrauki dūmą? "Kam tą 
kelti aikštėn?”, sake ėigaretų

verslas, kada pirmu kartu mes iškė
lėme šį paprastą klausimą - klausimą, 
kuris ilgai buvo giliai nutylimas.

Kodėl? Argi apie šį dalyką nebuvo 
ganėtinai svarbu kalbėti? Ar, gal buvo 
slapta priežastis kitiems paprastai 
vengti šio klausimo?

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
pasirinko šį klausimą iškelti . . . 
dėl to, kad tūli nešvarumai glūdį net

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 woderttilku minučių tu pasaulio geriausiais 
lokių orkestrais ir Lucky Strike perstatymais, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, įr Šeštadienio

vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.

puikiausio,lengviausio tabako lapuose 
yra pašalinami Luckies įžymiuoju 
valymo procesu. Luckies tą procesą 
išrado. Tik Luckies jį turi!

Ar užsitrauki dūmą? Žinioms, 
užsitrauki - ir todėl, rūkytojo naudai, 
Luckies nebijojo pasakyti teisybę.

It’s toasted
Jūsų Apsaugo 

prieš Icnitejimus - prieš kosulį
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Pradžioje 25th Avenue
uI <

Pradžia 10 Vai. Ryte Wm. WEINSTONE

re-Daily Worker vyriausias 
daktorius ir kandidatas 
Y. valstijos j senatorių; 
kys prakalbą šiame piknike.

sa-

Brooklyne (Coney Island)

r

v

5

APKTQTPrK WILLIAM NORRIS 8 KAVALKŲ UniYEO 1 RUD ir INTERN. WORKERS 7 KAV. ORKESTRUS
u

, J “LAISVĖS” PIKNIKĄ VAŽIUOJANČIŲ 
ATYDAI

£ Central R.R. of New Jersey turi ekskursiją iš 
Philadelphijos į New Yorką. Round trip tikie- 
tas $2. Iš Philadelphijos traukiniai išeina Stan
dard laiku, 6-tą, 7-tą, 8-tą, 9-tą ir 10-tą valan
domis ryte. J dvi valandas atveža į New Yor
ką. Atgal grįžti galima ant bi kurio tos kompa
nijos reguliario traukinio iki 11:30 vai. vakare.

Apgailestaujame, kad prie traukinių, atvyku
sius iš Philadelphijos į “Laisvės” pikniką pasi
tikt neišgalėsime, nes būsime užimti pikniko rei
kalais. Patariame draugams, persikėlus Ferry 
per Hudson upę, pasiklaust kaip davažiuoti į 
Union Square, o nuo Union Square, paimkite 
B.M.T. linijos West End Coney Island traukinį 
ir išlipkite ant 25th Avenue. Išlipę eikite po 
dešinei 25th Avenue ir rasite Ulmer Park.

Bušai išeis iš Žemiaus Nurodytų Miestų:
SCRANTON, PA, Draūgai: pranešu, kad ir 

scrantoniečiai dalyvaus hL.” piknike. ALDLD. 
39 kuopa išrinko komisiją, kuri pasamdė busą, 
ir rūpinasi organizavimu keliauninkų. Bušu 
mes atvažiuosime nedaugiau ir nemažiau 36 
ypatos. Kiek atvažiuos privatinėm mašinom, tai 
ne mūsų dalykas. Tačiaus daugelis rengiasi va
žiuoti privatinėm mašinom. Bušo pasažieriams 
prisiųskite 36 tiktetus. Vėliaus komisija pra
neš, kur susieiti ir kelintą valandą išvažiuosime. 
Komisijos nariai: P. Pąbulskis ir J. Jenušaitis.

Draugiškai,
P. Šlekaitis.

NEWARK, N. J. Du busai išeis nuo 180 New 
York Ave., 1:30 vai. po pietų, nedėliojo. Ket
vergė vakare, po augščiau nurodytu antrašu 
bus komisija ir registruos norinčius važiuoti.

petnyčios vakare, 
Avė., laike ĄLDL

ant savo dienraš-

Taipgi galėsite užsiregistruoti
Kubio svetainėje, 79 Jackson
D. 5 kuopos mitingo.

RUMFORD, ME. Aš būsiu
čio pikniko ir atsivesiu draugus Motuzus iš Me- 
xicos. Mes atvažiuosime su mašina 6 ypatos. 
Jei subatojc turite vakarienę, tai prisiųskite man 
6 vakarienės tikintus ir 6 pikniko tikintus.

Draugiškai,
Peter Vaznis.

PATERSON. N. J. — D u Bušai ’šeis nuo Sve
tainės 130-132 Lafayette Street, 10:30 valandą 
ryte sharp.

Kurie dar neužsirašete važiuot, tuojau kreip
kitės pas komisijos narius: J. Pūtis, A. Petkus, 
F. Buslovičius ir J. Matačiūnas. Nesivėlinkitc, 
nes laiko jau nedaug. Jei netilpsime į du Bušu, 
tai turėsim geroką skaičių privatinių mašinų, 
kurios pagelbės nuvest.

BAYONNE, N. J. Busas išeis nuo L.U.K. sve
tainės, 197 East 19th Street, 12 vai. dieną. Ku
rie dar neturite tikietų arba kurie nesate užsira
šę busu važiuoti, tudjaus kreipkitės į draugus: 
Čiurlį, Janiūną ir Panelį. Jie aprūpins jus tikie- 
tais ir vieta Buše.

WORCESTER, MASS. Aido Choro busas išva
žiuos subatojc, 2-trą dieną liepos, 11 vai. vaka
re. Visi choricčiai yra prašomi nepasivėlinti, 
kad į laiką galėtume išvažiuoti. New Yorke 
būsime 9 vak rytė» J. Bakšys.

GREAT NECK, N. Y.-—Gerbiami Draugai ir 
Draugės, kurie norite važiuoti su Choru Pirmyn 
į Laisvės pikniką, kuris įvyks ateinantį nedėldie- 
nį, Liepos (July) 3 dieną, 1932, tai tuojaus ma
lonėkite užsiregistruoti pas komisiją.

Choras Pirmyn turi nusisamdęs didelį busą, 
bet nckurie choristai, del tūlų priežaščių nega
lės ant buso važiuot. Todėl, mes norime, kad už- 
pildyt busą ir kreipiamės prie pašalinių.

Busas bus prie Z. Strauko Svetainės apie 12 
valandą dieną ir išvažiuos lygiai kaip 1-ma vai. 
d ena, tad nesivėlinkitc.

Choras Pirmyn turės susirinkimą ketverge, 8 
vai. vakare, tad visi nariai dalyvaukite.

Komisija:
J. KUMAITIS, K. LAUŽAITIS, WM. WOLF.

Iš ELIZABETIIO busai išeis nuo L.D.P. Kliu- 
l)o, 69 S. Park Street, 1 :30 valandą po pietų. 
Kaina i abi puses $1.00. Užsiregistruokite pas 
draugus: N. Pakalniškį ir P. Poškų virš nurody
toje vietoje .

Turim žinių, kad du busai atvažiuoja iš New
ark; du iš Elizabeth; vienas iš Cliffside; vienas 
iš New Haven; vienas iš Philadelphia. Prašom 
tų miestų kom’sijų kuo greičiausiai paduoti iš 
kokios vietos ir kuriuo laiku busai išvažiuoja. 
Visų važiuojančių prašome įsitėmyti kelrodį: 
York City važiuokite per Manhattan Bridge, 
pervažiavę imkite Flatbush Avenue iki Prospect 1 
Park. Per parką važiuokite į Ocean Parkway 
iki Bay Parkway, ten pasisukite po dešinei ir 
važiuokite ik pat galui kelio, tada pasisukite po 
kairei i Cropsey Avenue, ten rasite 25th Avenūe 
ir po dešinei bus Ulmer Park.

VAŽIUOJANTIEMS TRAUKINIAIS: Iš Wi- 
liamsburg važiuokite 14th St. Line ant Union 
Square, čia persimainykite ant West End train 
ir išlipkite ant 25th Avenue. Kuriems paran
kiau važiuoti Broadway, linija, važiuokite iki 
Chambers Street ir imkite Coney Island pože- 9 
minį traukinį iki 36th Street, čia persimainykit 
ant West End line traukinio ir išlipkite ant 25th 
Avenue.

Iš UPTOWN, NEW YORK: Imkite Subway 
BMT. line West End traukinį ant Times Square 
ir išlipkite ant 25th Avenue. Išlipus ant 25th 
Avenue, eikite po dešinei apie penkius blokus ir 
įeisite tiesiai į Ulmer Park.
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PREMJERO BENNETT’O
‘PROSPERITY’

sistemos vergams; nes gy-! O kuomet visi tą supra-1 
venimas, darbo sąlygos, at- sim, pranyks vergija ir ne-i 

'lyginimas ir bendrai 
nei kiek žmoniškesnis 
buvusių XVIII-tojo ir

v. . i tojo amžiaus vergų. T_ _____ ____ —
, Ont., Kana- žinomas . Kanadoj, kaipo įeni<a įaį vadinti moder- žemės paviršiuje

p<iskutiniŲ dvejų Imulti-milionieiius. 1931 m* _Kcin<i(los vergija 
lojo ekonominio Jau esant valdžioj davė į Negana to ~ ’ 
atarpį Kanadoj dukterei Konstancijai °' 

skaičius pasiekė :milionus pasogos.
naliai sulig gyven-! N— K----
ičiaus i
skaitlinės.

nėra žmoniškas i š n a u d o jimas i 
XAU, už : darbininkų, bet ir pranyks Į 
r XIX-i visi tie, kas už tai yra kai-1 

Todėl i tas. Jiems neliks vietos 
, o turės

EKONOMINIS IR KULTŪRINIS SOVIETŲ 
BALTARUSIJOS AUGIMAS

Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 W
24th St. ' • „

Prot. RaSt. P. Janiūnas, 128 W
49th St.

Bedarbiai perša—į tą išsvajotą dan- 
i kempėse maitinami supuvu- gų, gi mes, ‘darbininkai 
siu ir visai netinkamu žmo-Jiems to nepavydėsim.

Nors Kanados Konservą- nėms vartoti valgiu iri

Darbininkų klasė Sovietų giame ir išleidžiame 
kranstvtis ten kur mums a 11 a rusiJ°j> atsidavusiai įsius darbuotojus,

- - - įvykdmdama K o m u n i s t ų imasių inteligentiją.
| Partijos nustatymus, visose 
j socialistinės statybos srity- 
! se pasiekė sprendžiamųjų 
laimėjimų.

Iš pusiau naminės pramo-

.Labai didelę klaidą daro 
negirdėtai į tyvų partija paėmė valdžią mėnesį darbo'moka tik mūsų draugai, kurie turi už i

Ka-Jau faktinai esant ekonomi- $5, kas neužtenka atnaujini-' lėktinai klasinio susiprati- 
/ventojų • skaičius-niam kriviui* ir ne ją vieną muį darbe- sudėvėtų drapa-'mo ir gerai vartoja anglų nės jr smulkaus žemės ūkio 
mts milionų, iš to , tenka kaltinti, bet visą ka- nų įr avalinės; neskaitant kalbą, trindamiesi mieste!

jpitalistinę sistemą. Ir ką kitu veikmingų išlaidu, kaip po mažai veikiančias orga-1 Pramonės šalim 
daro Konservatyvų partija tabakas ir t. p. ‘ 
su ta didele ir vis didėjan
čia bedarbių ir 
armija?

Tenka pasakyti, pirmoj 
eilėj, kad įvedė moderniš
ką Kanadoj vergiją. Bū
tent: sumanė pravesti mil
žinišką ir istorinį Kanadoj 
darbą t. y. pravesti nuo 
Atlantiko iki Pacifiko (Ra
miojo) vandenyno vieškelį kliais, patys žmonės verčia- pas jį ir vadovauti jam. 
(Trans - Canadion High- mi tą atlikti. Mat, sulig ..... .
way). Virš ■ 
ilgio, ypatingai per ' 
rio provincijos akmens kai-' 
nynus, kurie traukiasi nuo 
North Bay iki Winnipeg’© 
apie 800 mylių ilgio.

Tam tikslui vien tik On
tario prov. įrengta šimtai 
kempių (barakų) neva dar-

vienas milionas 
Turint omenyj, 

aitlinę 10 milio- 
vaikai, nepilname- 
istojusieji sveika- 
„okie, kurie niekuo- 
ba jokio produkty- 

t. y. visuomenės 
tai rasime iš dar- 
nkamų darbui— 

.i be larbių eilėse 45 
Dirbančiųjų po dvi 
į savaitę su nukapo- 

a net kartais iki 50 
r t. p. dirba 20 nuoš. 
Tai tokią skaitlinę 

i Kanados Konser- 
ų partijos laikraštis 

dpeg’o 1 “Tribune,” bet 
i manyti, kad tos skait- 
nertrumpos.
lados valdžią nuo 1930 
daro daugumoj kon- 
,yvai su premjeru Ben- bininkams gyventi; bet fak- 

priešakyj, kuris yra tinai premjero Bennett’o!

Sovietų Baltarusija virsta 
i su stam

biuoju žemės ūkiu.
1V . ------ v-----  t _.-... . Pramonės produkcija jau

a anųjų ^os pagalbos; higienišku- draugams būtinai reikia ei-i siekia virš 50 nuoš. bendros

nizacijas, kur težino suruoš- į 
Nėra jokios medlkališ- Ji šokių vakarą. Tokiems

mas žemiausiam laipsnyj: ti į tas vergijos kempes ir'krašto 
kirmėlės ir visokie vabzdžiai Į 
kaip darbo taip ir poilsio i gams išsivaduoti iš po pra- 
laiku neduoda žmogui jo-1 keiktos premjero Bennett’o 
kios ramybės, darbo sąlygos ; XX-tojo amžiaus vergijos, 
kuotironiškiausios. Vietoj, Sąmoningas darbininkas ne- 
kad sunkumus perkelti iš turi šalintis nuo pavergtojo 
vietos į vietą mašina bei ar- proletariato, bet turi eiti

Hi3inaiiiomoiiisiiiaiiiani9in9iiiaiH3iiiaiiiaiilBiiia»iaHiaiiiainoHio»ffo»»aiUQ»^

INTELLO, MASS.

švie- 
darbo 
Mūsų 

uždavinys bus atsiektas 
—pertvarkyti S. Baltarusi
ją iš buvusios bado ir skur- 
■do šalies-į šalį su augšta 
i pramone ir stambiuoju ap- 
vienytu žemės ūkiu. Ženg
dami antron penkinetukėn J 
pratęsime savo įtemptą eko
nominį ir kultūrinį darbą ir 
iužaštrinsim klasinę kovą, 
i taip, kad

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Maus.

V aitry * a 1931 metam:
Pirm. W. Geluaevičia, 51 Glendale S*
Pirm, paeglb. A. Sauka, 

256 Ame: St.
Nutarimų rašt. J. Stripinia, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Venalauakia.

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevlčia.

153 Ame: St.
Iždininkas M. Miškinis,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušai, 141 Sawtelle At* 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bal< 
vfčia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas.
J 02 Huntington St.
Visi -Monteil. Mass.

PITTSBURGHO IR 
PR1EŠFAŠIST1NIS

Pirm. S. Ivanauskas, 
Ave., Wilmerding,

AP1EL1NK 
K-TAS, 1»3)
354 Marguef. 
Pa.

(Oi’Hiui niiei o ic Pirm, pagelb. A. Iiairys, 43 Giminiausiais . Broad^ay> Pitcaim, Pa.
jau metais įžengsime i be- Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 E

I- _ \ I rnn A iro TJJftcRn rnrln Po
s

Broadway, Pitcaim, Pa.

i , ------- produkcijos. Šalis, klasineg socialistinės visuo-!
padėti silpnesniems drau- Rur fabrikų beveik jokių ne- !menės laikus.

gaiis? i<ur buvo tiki 
; daugybė mažų žemės skly
pelių, ant kurių badavo ma
žažemis valstietis,—ta šalis (

1 *1 L 1 - * proletariato Draugijų Adresai, Kurios
z-'l i Irt-n tit 140 no t 4-11 1 oi l.-ii v-Y

T » v Aturi Laisvę uz Urgana

V. Kopka.
Minskas. Birž 14, 1932.

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

Carnegie, Pa.
. Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcu 

Way. S. S Pittsburgh. Pa.

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello? Mass.

diktatūra greitu laiku pasi
puošė milžiniškais fabrikų: 

—- - c --------------- 7- -’. -—-o . . ' kaminais ir stambiais kolek-
4,000 mylių pono Bennett’o isskaitliavi- ninkai, tokių draugų turim, ityvais, kurie apima jau dau- 

Onta-i mu žmogaus darbo jėga yra'y P a t ingai
•pigiausia.

Joks išstojimas iš darbi
ninkų pusės neįmanomas, 
nes Bennet t’o s i stemos 
“gončai” stropiai uosto dar
bininkų bile pasikalbėjimą 
ir vos tik patėmiję kiek 
daugiau „susipratusio dar- 

tuojaus
Kanados 
Raitosios 
ar areš-

atlikti. Deja, mes, lietuviai darbi-

i . winnipeg’iskiai, gįau neį pUSę Sovietu Balta-į 
kurie statosi didžiausiais į

• veikėjais, bet tik su liežu 
iviais tarpe keturių sienų.

Draugas.

1

MONTELLO. MASS
o

’IKNIKAS4

TĘSIS PER TRIS DIENAS IR TRIS NAKTIS
RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 

DRAUGOVE
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rusijos žemės. Du tūkstan
čiai traktorių išėjo pavasa-i 
rio darban. Didėja sėjimas į 

i tekniškų kultūrų-linų, ka-1 
napių ;stiprėja gyvulininky-

! stės ' farmos. Elektros stul-' 
pai papuose laukus išilgai į 

:Sov. Baltarusiją: nuo Osi- i 
; novkos į Vitebską, Oršą,' 
1 Mogilevą eina galingiausios 
elektros srovės.

Mūsų fabrikai — meta
lo, tekstilinės, statybos me
džiagų, mineralinės išdir- 
bystės, maisto produktų ap
dirbimo ir kiti turi aprū- 

i, Edmontone, Al-įPlntl ;sav0 gaminiais ne tik 
.......... Q Polf-n vnenno Ir I ei iri _ 

pažino^ jo imus> bet jau dabar daugelis

BAYONNE. N. J.. VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS
BAYONNE. N. J.. VALDYBA

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.

VAIDYBA 1931 METAM:
V. Gelusevrt'iua, 51 Glendale St. 
nngelb M. MiAkinit. 9 Burton St. 

r«M. J Stoškus. 20 Faxon St.
rafit. J. Stripinis, 49 Sawtell

___ ‘___ 22 *2. ' )
. Baronas, 20 Faxon St
F. Alusevičia,

Mačiulaitis, 57

Pirm.
Pirm.
Užrašų
Finansų
Iždininkas Ir. Petrauakaa. 22 Merton 
Ligonių rašt. A
Iždo Globėjai: F. Aluseviėia, 18 Inte

St.; S. Mačiulaltia. 57 Arthur St.;
Petravičia, 702 N. Montello St.; Marš.
P. Krušaa,
Viri Montello. Maas.
Draugija susirinkfhiua laiko kiekvieno 

nėšio pirmų seredų, 7-tą vai. vakare, Liete 
Tautiškam Name.

141 Sawtell Ave.

TORONTO, KANADA

da-

ĮSITEMYKITE NAUJUS ANTRAŠUS

SUBATOJE, 2 UEPOS-JULY
šokiai prasidės 8 vai. vakare ir tęsis iki 

11:45 nakčia

o

2
o'

NEDELIOJE, 3 LIEPOS- JULY
PIKNIKAS PRASIDĖS 10-tą vai. RYTE

Bus įvairių, įvairiausių sporto žaislų. Dainuos 
vorai ir bus dalinama dovanos už atsižimJjimus 
isluose; bus lošimas Volley ball, tarpe Norwood, 
)Ughton ir Montello vyrų ir moterų. Taipgi 
3 lošiamas taip vadinamas “Horse Shoe Pitchi- 

už Naujosios Anglijos Čempijonatą ir lai- 
jusieji gaus gan geras dovanas. Gi po tų visų 
rmų prasidės naktiniai šokiai, nuo 12:15 iki 4 

u ryto.

o

2
T

"o'

o

"o

£ 

O'

2

s

"6"
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’ANEDELYJE, 4 LIEPOS-JULY
IKNIKAS PRASIDĖS 10 VALANDĄ RYTE

Bus įvairių žaislų ir pamarginimų.
šokiai prasidės 5-tą vai. po pietų ir tęsis iki 

11:45 nakčia

o

2
2
J
"o

LIETUVIŲ TUTIŠKO NAMO PARKE O

Atsilankę į šiuos trijų dienų ir trijų naktų šo- 
ius, kaip jauni taip ir suaugę linksmai praleisite 
ūką. Smagiai pasišoksite prie geros

o

o

cT

NĄUJOS ANGLIJOS ORKESTROS O

;urj patinka visiems ir griežia visokius šokius, 
;aip amerikoniškus taip ir s lietuviškus. Rengėjai 
ūpestingaf rengiasi prie to, kad susirinkusiems 
lieko netruktų.,1 Kviečiame visus vietinius ir iš 
dtų šios apielinkės miestų skaitlingai atsilankyti.

RENGĖJAI.

o

o
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Prisiminus praeitį, tai Ir 
bartyj nėra nuostabu, kad 
kie Frenzeliai ir jų klika grie
biasi niekšysčitj tik del to, kad 

j darbininkai jų neklauso. Nes 
į darbininkai pažįsta savo drau- 
i gus ir priešus.

Tokia ypata, kaip Frenzelis,: 
buvęs darbininkų ir farmerių I 
organizacijoj, -------------- , - .. .

i bertoj, turėjo pabėgti iš jos, Baltaiusijos paieikalavi- 
! kada darbininkai pažino jo'inus> bet jau dabar daugelis 
'meškos patarnavimus. NugyPjų due^da dalį savo_ produk- 
venęs savo idėjas Edmontone, cijos broliškom mūsų Sov, 

latsibaladojo į Toronto praeitą Sąjungos respublikoms: aki-i 
;, dirbtiną šilką, drabu-! 

ir žį, kai kurias mašinas ir kit. i 
- ! - - - . ... . .

laip IIIULLOLI. IcUlAUOJėlOl O. 

filosofiją, ir jau draugijos IBaltarusija, kuomet kapita- 
: susirinkimuose nevadina, kaip']įstų šalyse fabrikai sustoja 
' konstitucijoj pasakyta, drau- ■ dįrbti ir bedarbė auga.
.g-ais, bet tik nariais; mat, jam n(. ,
I peržemas žodis skaitytis su , technikai> geikalingas mums I 

a‘ 0 „ as®s rau5als- . Jar didesnis skaičius kvali- 
vadina save socialdemokratu, \ ftkuotų_kadrų Iki revollU-. 

; bet geriau vadintųsi tiesiog CIJ°s musų kraštas.būdamas 
Į fašistu, smetonlaižiu. jPrislęgtas dvarponių ir ka-

Gegužės susirinkime jis už-jP1^^8^? sukaustytas caro 
i “komunizmą” iš žandarų, kunigų, popų ir 

tai visą susirinkimą rabinų, neturėjo nė vienos 
Draugai atėmė jaml^Ugštos mokyklos. Ir Štai 

. Krei- per neilgą sovietų valdymo

bininko išsitarimą 
tokį su pagalba 
K a r a 1 i škosios - 
Policijos pašalina 
tu o j a.

Bosai vykdymui šios Ben
nett’o moderniškos vergijos, 
pastatyti žemiausios rūšies 
niekšai žmogaus jausmų at
sineši m o link.

Nesvietiškas pas ityčioji
mas, gązdinimas policija, 
.aręštu, deportavimu ir pąn. 

' Ar Kanados darbininkai 
ilgai pakęs sąlygas nežmo-1 rudenį ir įsibriovė į Sūnų Duk-;'nius 
niško išnaudojimo darbo jė-j terų Savišalpos Dr-ją; na, i 
gU vergijos ir žmogaus tei- pradėjo statyti savo “kultūri-jTaip industrializūojasi S 

į1 šių paneigimo nechališkiau-nę” filosofiją, ir jau draugijos H 
i siu būdu? Tenka abejoti.

Antras Kanados Konser
vatyvų p-jos ir Bennett’o 
I įrankis vykdymui bado ir 
i vergijos sistemos—slopini
mui bedarbių ir dirbančių- ■ 
jų revoliucinį isstojimą už 
teisę gyventi, tai 98 str. kri-;

■ minalio kodekso; policijos 
buožės su švino galu ir de-; simanė išvyti 
portavimas ateivių. Tai vis- draugijo 
kas, ką “geriausio” galėjo bliovė, 
išgalvoti Kanadoj dominuo- i balsą ant trijų mėnesių, 
janti Konservatyvų partija' peši tad jis pas advokatą ir |laikotarpį susikūrė net 27 
su aukso garbintoju multi- nori teismo keliu gauti bliauti augštosios mokslo įstaigos, 
milionierium Bennettu prie- laike drg-jos susirinkimo, 
šakyje del palengvinimo be
darbės ir ekonominio krizio skaitytas grūmojantis 
Kanadoje.

Kanados valdžiąi negaila tas. 
šimtai milionų dolerių iš
leisti į metus didinimui ka
ro laivyno, praplatinimui 

'policijos stovyklų bei viso
kioms karinėms organizaci
joms šelpti. O bedarbiams 
padėti nuo bado apsiginti 

[nėra pinigų.... Verčia su 
policijos teroru vergauti 
mėnesiui už $5. 30 dienų 
8 vai. į dieną reguliariai 

■dirbti. Ar tai ne vergija, 
i gerbiamieji darbininkai?

Darbininkams jau laikas 
i ir labai laikas susiprasti, 
jypač tiems, kuriuos mulkino 
j socialpardavikai bei kiti 
ifeikeriai-išgamos. Vieniutė-
■ lis išėjimas, tai suglaustu 
'petys į petį visiems darbi
ninkams ir eiti po vadovybe 
Kanados Komunistų Parti
jos ir vesti kovą iki galuti
nos pergalės prieš visus 
tuos, kurie maitinas mūsų 
prakaitu, o mums, darbi
ninkams, tikriesiems pasau
lio galiūnams, įvedė naują 
XX-tojo amžiaus vergiją.

94 technikumai. Be to vei- 
Birželio susirinkime per-jkia 27 mokslo tiriamieji in- 

laiškas,’stitūtai. Pradžios mokslu 
;. vaikų mo- 

pa-įkyklinio amžiaus -apie 650,- 
,__  Antrojo laipsnio mo-

,w/vz. 

ran
dasi 412,000. Technikumuo
se ir universitetuose moko
si 32,000. Profesinėse mo
kyklose ,20,000. Profesori- 
nėje aspirantūroje randasi 
500 žmonių. Su tokiu pla
tumu ir spartumu mes ren-

A. Frenzelio advokato prisius-; apimta 97 nuoš 
. Draugai pasipiktinę ] .............

siūlė, kad Frenzelis atsiprašy- ()Q0. ‘ ‘
tų draugijos, o jeigu ne, tai kyk'las Įankį vi)į 120,000. 
atsiskirtų ant yisados. Bet po- Suaugusiu mokyklose 

| nas F. užgautas, kad tokių;
darbo skurdžiui atsiprašyti, tai [ 
geriau duok dieve kojas, ir per 
duris lauk. Mat, suprato, 
kad geriau bėgti, nes tai įpras
tas amatas, negu kad tokiam 
už kalnieriaus paimtų ir lau
kan išspirtų.

* Reikia nepraleisti ir krikš- ■ —■ ■■■■ ■■■....-............ ' ...... =
eionių demokratų slaptosios , jai ir pamačiau, kad komunis- 
policijos buvusio šnipo Vikto-įtai šaudo” ir tt. Vienas drau- 
ro Dagilio, kuris stengėsi ap-1 gas jam davė tokį gerą pa
ginti savo kolegą, vartodamas į aiškinimą, kad Frenzelis už 
kokį tai lapelį; būk tame la-j kepurės ir per duris šaukti po- 
pelyj pasakyta, kad draugi-j licijos; bet kas įai sulaikė, 
ja eina sykiu su Komunistų I susarmatino, ir F. aprimo.

'Internacionalu. Užklaustas Tai tokie elementai stengia- 
pirmininko, ar dr-ja išleido tą si maišytis tarpe darbininkų 

Tai aš organizacijų. Tie darbininkai, 
kurie dar mano, kad tos ypa- 
tos yra žmonėmis ir kad kul
tūros draugija yra apšvietus 
draugija, labai klysta, nes ji 
neneša apšvietos darbo klasei, 
ji neša buržujinę apšvietą del 

čio susirinkime, yra pasakęs, palaikymo darbininkų prie iš- 
kad, gij-di, aš buvau Rusijoj, naudojimo.

lapelį, atsako, kad ne. 
norėčiau užklausti, ar p. V. D. 
ir tokias provokacijas daryda
vai prieš darbininkus, areš
tuotus Lietuvoje? Bravo, jude
siai, už atvirumą!

A. Frenzelis praeito lapkri
čio susirinkinTC^yra L

priklaupiau Komūnistii Parti- Kleofas.

Tel. Michigan 2-0455 Foxcroft 9-6901
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EXTERIOR & INTERIOR DECORATORS
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88-31 76th Street
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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:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5131 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHI

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
žilumos {v a I 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 
Staen Island Far-

LUTV1NAS

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

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Triaity 1-87M

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

* A
Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpime 

Ligos Skilvio, žarnų ir Mėžlažames, taip p 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos benorosi* 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomo 
Easitikimais, naujoviškais, moksliškais būda’ 

[ano kainos yra nebrangios ir galima del iš; 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. .Gydym 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ii 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z1 NS 110 EAST 16th ST. N. 1
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M. . .. _ .

v> Nedėliom -r 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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• Puslapis Šeštas , LAISVE Ketvirtad., .

VIETINES ŽINIOS
Subatos Vakare Visi j 
“Laisvės” Svetainę

Intelektualu ir Darbininkų 
Susirinkimas prieš Karą

i Būt Nemažiau 5,000 Publikos ‘L 
įknike, Nedėlioję, Ulmer Parke, Liep. 3

Šiemetinis “Laisvės” pikni-, Workerio pirmasis redaktorius 
aš, nedėlioję, liepos 3 d., UI- drg. Wm. W. Weinstone, ko- 
er Parke, neapsirubežiuoja munistų kandidatas į Jungti- 
m tuo tikslu, kad mūsų dien-^ nių Valstijų senatorius, 
štiš gautų reikalingos me- supraskite, kokia 
iaginčs paramos. Dar svar- priduodama liet, 
au, tai, kad šis piknikas bū-1 šių suplaukimui į 

į didžiausia darbininkų de- vasarinę iškilmę, 
onstracija, paremianti komu- į 
stinę linija, kuria “Laisvė” - -
na kovoje ūž bedarbių ir dir-1 donosios Orkestras 
mčiųjų reikalus. '____ ___
it sykiu ir galinga demons- 
acija prieš 'darbininkiško ju-| 
jjimo ardytojus, ‘
is, kurie ir tą pačią dieną 
ngia savo kermošius, 
■ni pakenkti metinei 
” iškilmei.
Cuo didesnė bus minia “L
nike, tuo stipriau lietuviai | jie bus jau 50 centų. Sykiu, 
•bininkai išreikš nusistaty- i draugai ir draugės, darbuoki- 

i” piknike bū
tų ne tik išpildyta 5,000 pu- 

vyriausio blikos kvota, bet ir perpildyta.
~ ” I S. L.

Iš to 
svarba yra 

darbo ma
tą “Laisvės”

Apie gausingą chorų ir Rau-

Tatai turi čia nerašysiu—apie tai skaity
kite skelbimuose; tik primin- 

i siu, jog drg. Weinstone ir lie- 
sklokinin- I tuviški kalbėtojai kalbės per 

j radio mikrofoną, taip, kad kož- 
I nas galės lengvai girdėt kiek- n vi i . v y •

<Lais-;vien^ kalbėtojo žodį.
Įsigykit tikietus išanksto po 

j 40 centų; prie pikniko vartų

i už Kom. Partijos vadovy-' tės{ kad “Laisvės 
visame mūsų judėjime.

Piknike kalbės
m. Partijos organo Daily j

latorius Wagner Atsako. i Masiniai Pabrėžkime, Kaip 
iLDLD. 1-mos Kuopos Pro
tą prieš Dies Bilią

Bedarbiai Turėtų Būt 
Šelpiami

YORK.—Vietinių de- 
senatorius Wagner J 
pirmos kuopos' pro-

JEW 
tratų 
DLD. 
o telegramą prieš Dies de
rvinių . bilių atsakė, kad 
‘kreipsiąs domės” į tą pro- 
I, kada senate bus svars- 
a ir balsuojama Dies su- 
ymas. Nuo Wagnerio 
gi atsakymą gavo Bridge 
a Darbininkų Kliubas: 
agu man žinoti jūsų pup- 
ę apie Dies bilių. Aš 
jsiu domės.” 
•natorius, be abejo, gavo 
tkus protestų telegramų 
darbininkiškų organizaci- 
Jis mato didelį nusista-

I ne tik ateivių, bet ir 
elio amerikonų darbinin- 
>rieš Dies-Fishės deporta- 

t sumanymą. Bet darbi
ai turi padaryt dar kur 
didesnio spaudimo į se- 

., kad priverst atmest 
tinį bilių.

tą

rektoriai Sulaužė 
iberią Uniją?

<TW YORK. — Statybos 
^aktoriai girias kapitalis- 
ibse laikraščiuose, kad jie 
sudaužė “plumberių” uni- 
priklausančią prie Ameri- 

JDarbo Federacijos. Jie 
ai skelbia, kad neunijistam 

>ar yra atdaros durys į dar- 
Tai yra pasekmė federa

te vadų pdlitikos, kurie 
cvienų streiką pardavė per 
.s paskutinius metus ir savo 
troliuojamas unijas pavėr- 
į mašinas delei kapojimo 
bininkams algų. Darbo 
jų Vienybės Lyga ne kar- 
- ne šimtą kartų prespėjo 
iberius ir kitus statybos 
ininkus, lkad prie to pri- 
jeigu eiliniai nariai nesu- 
anizuos kovai iš apačios.

ienai Naudojasi 
jos Teisėmis

W YORK.—GinMūotiem 
lavių gengsteriams duo- 

via daugiau teisių. Pir
mi vienas Commodore 

>yklos skebas gengsteris 
areštavo du' strėikierius 

rumbdamas revolveriu, nu- 
žė juos į policijoj riuova-

Draugai brooklyniečiai 
atvykusieji svečiai iš kitų mies 
tų! Visi būkime “Laisvės” 
svetainėj subatoj, kaip 7 :30 v. 
vakare.

Galėsime pasimatyti su savo . kongresą kovai prieš karą. Tas 
senais draugais ir taip pat su : kongresas įvyks Genevoj, Švei- 
drauge Menkeliuniute, J ' " '
nesenai sugrįžo iš Italijos. Ji- š 
nai bent asmeniškai 
daug ko naujo 
darbi įlinkų gyvenimą 
suteiks mums vieną ar dvi dai-( visų masinių organizacijų. Lie

ir

bendrą frontą ir paverst strei
ką į tikrą kovą, o ne palikt jį 
tiktai vadų manevrais su kom
panijomis prieš darbininkus.

neles.

NEW YORK.—Iš Amerikos 
bent 10 atstovų nuo darbinin
kų, inteligentų ir profesiona
lų grupių važiuos į pasaulinį

IŠRANDA VO.JIMA1
PASIRANDA\OJA fornišiuotas kam

barys, atskiras įėjimas, maudynė 
ir visi parankumai. Žiemą apšildo
mas. 38 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

’(154-156)

kuri, carijoj, rugpjūčio 28 ir 29 d., 
m. Amerikinis komitetas, 

pasakys; kuris čia tuo reikalu rūpinasi,

P. Pakalniškis

Laike pagamintos lengvos 
vakarienės, tinkamos vasaros 
sezone, pasiklausysim mažo 
koncertėlio, kurį išpildys se
kanti : A. Višniauskas, bari
tonas, iš Bayonne. N. J.; Ai
do Choro Merginų Sekstetas; 
drg. P. Pakalniškis, tenoras; 
Endziulis, smuikininkas; J. L. 
Kavaliauskaitė,
no, ir nauja dainininkė, A. Kli- Sovietų Sąjungos ir 
maitė, lyriška soprano. i gynimą nuo imperialistų.

Todėl, draugai, nepamirški-1 _____________
te; visi į “Laisvės” svetainę !

: Veiklią Narią Rengimasis 
j ILGW. Unijos Streikui

NEW YORK.—Manoma tu
rėti didžiausią iš visų masinį 
mitingą Coney Island Stadiu- 
me, liepos 9 d., kur prakalbas 
sakys Komunistų Partijos kan
didatas i vice-prezidentus Ja-j .uiudidb t v i . j subatos vakare, o ant rytojaus
mes W. Ford ir kandidatas į į “Laisvės” pikniką! 
senatorius W. W. Weinstone. J. L. K.
Tai bus komunistų kandidatų “ ; e
ir platformos užgyrimo mitin- ; Pasmarkinti Rinkimą Pilie- 
gas, o sykiu ir turininga pro-, 
grama revoliucinių dainų, mu
zikos ir vaizdelių.

Darbininkai turi susirinkti 
taip skaitlingai, ka<} buržuazi
ja pamatytų, jog minios neti
ki demokratų, republikonų ir 
socialistų monais ir per Komu
nistų Partiją jieško išeities iš 
bedarbės bado, iš algų kapoji
mų ir kt.

New Yorko valstijoj yra 
pustrečio miliono bedarbių, ir 
šios valstijos gubernatorius F. 
Roosevelt giriasi, kad per jo 
pasidarbavimą tapo paskirta 
$6,500,000 bedarbiams šelpti 
453 miestuose. Bet iš to išeitų 
tik po porą 
kiekvienam 
O kiek dar 
politikieriai.

Iš New Yorko miesto iždo 
paskirta bedarbiams šelpti . . .oi nno aaa u- * i- - • • per viena vakara daugiaus su$1,663,000 birželio menesį, ir 1 k *■ 
visai nieko kitiems vasaros 
mėnesiams. Kadangi mieste 
yra virš milionas bedarbių, 
reiškia, geriausiame atsitiki
me, jie tegauna tik po dolerį 
per šį mėnesį. Juk tai ne 
šalpa, b pasityčiojimas iš 
darbių alkio ir kančių.

Bedarbiai ir dirbantieji 
eiti į vis didesnius masinius iš
stojimus, reikaladami regulia- 
rės žmoniškos piniginės vi
siems bedarbiams pašalpos ir 
kovodami už socialės apdrau- 
dos įstatymą. O tais reikalais 
parodyt masinę galią bus pro
ga liepos 9 d. Coney Island 
Stadiume.

dolerių pašalpos 
bedarbiui išviso, 
suvogs grafteriai

pa- 
be-

turi

YONKERS, N. Y.—šiandie 
8 ,val. vakare, Westchester dar 
bininkų centre, 27 Hudson St., 
įvyksta masmitingas, kur kal
bės drg. I. Amter, komunistų 
kandidatas į New Yorko vals
tijos gubernatorius. Lietuviai 
darbininkai, skaitlinga * dalv- 
vaukite.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA užeiga geram stovy- 

apie Itr.lij os i šiandie, birželio 30 d., vakare,! Je priežasties savininko nesvei- 
i • • • i • j j katos. Savininką galima matvt no11 gal (saukia susirinkimą atstovų nuo ; pietų. j. Budavičius, 644 liriggs 

, Avė., kampas Metropolitan Avė., 
tuvių draugijos, kliubai ir kuo- j b,()okIyn’ N- Y- 
pos taip pat privalo pasiųst i 
savo atstovus. Susirinkimo !
vieta 
Research, 66 W. 12th St.

Raportus duos bei prakal- 
. bas sakys Wm. Simons, sek- 
i rotorius C _ U \ J___ ,
i Lygos; garsus rašytojas Thor-|,yn’ N‘ Y* (152-158)
nton Wilder; New Republic “ . cv---------7, Parduodu rarmas ir VistuRedaktorius Malcolm Cowley ~ , . xz. , . . . _. lamas bi Vietoje Jungt neseir kt. Be to, bus rodomas ne-i ,, , ... . . . Valstijosej cenzūruotas judamasis sovieti-i 
nis paveikslas “Kanuolės ir;
Traktoriai.”

Ne vien organizacijų atsto- mašinerija, 
vai, bet ir šiaip asmenys gali įmokėti $3500. 
eiti į tą susirinkimą, 

i to turi gauti kaip ir 
j mo tikietus; o jie yra 
I Workers Book Store, 
I 13th St., New Yorke.

T a r p t a u tinį pareiškimą, 
šaukdami į minimą prieškarinį! 
kongresą išleido Romain Rol-;

j land, pasauliniai garsus rašy-; NORIU gauti darbą kur prie restau- 
tojas ; Albert Einstein, žymiau- ■ racijos, prie dženitorystes, ar kur 

... ant farmos. Nusimanau apie meis- 
sias siais laikais matematikas- ! terystę prie pataisymų apie namus.

! mokslininkas; Maksim Gorki, j Juozas Stačiokas, 229 Grand St., 
• . „ , ..... X7. . I Brooklyn, N. Y .; Henri Barbusse ir kiti. Visli . (154-156)

mezzo sopra- jie sutinka išvien kovoti už: į pajiešKAU giminių J. Sliesorai- 
Chinijos* ; čio ir Onos Podžiukiniutės. Iš Lie- 

. tuvos paeina Girininkų kaimo. Pir- 
Į miau gyveno Pittsburgh, Pa. arba 
i artimoje apielinkčje. Aš būsiu APL 

A. seime 1 ir 2 dienomis ' liepos, 
McKees Rocks, Pa., APLA. 2 kuopos 
svetainėje. Taippi 30 birželio būsiu 
parengime. Norėčiau su jais pasi
matyti. Agota Sliesoraičiutč—Nara- 
viene, Shenandoah, Pa.

(154-156)

i Parsiduoda Saldainių Storas
i . į Parsiduoda u’ž prieinamą kainą

,—New School for Social Į saldainių krautuve. Vieta gera ir 
i biznis gerai išdirbta^, 
galima gerai padaryti. 
Ii pirkti visą bizni, o 
galite eiti į pusininkus, tai yra pirk
ti pusę biznio. Kreipkitės 510 Meri- 

P r i e šimperialistinės i den St. ir kampas Broadway, Brook-

Kas nori ga- 
jeigu ne, tai

' Farma 100 akrų, 8 kambarių stri
bą, gerame stovyje, 8 karves barnė 
su skiepu 200 vištų, visa žemdirbys- 

, malkom vežimas 2 
. i plūgai, 1 mažas trokas; kaina $6000. 

Pienas parduoda
mas j miesto pienine.

PHILLIP J). FILANOVSKY 
REAL ESTATE

tik pirm 
pakvieti- 
gaunami I 535—E. 6th St. Room 10, New York
50 East City.

čiu Parašą Kompartijai
Rinkimų kampanija yra 

įpusėjus; bet Brooklyne
jau 
dar i 

toli gražu nesurinkta propor- 
cionalis skaičius piliečių para-: 
šų, reikalingų Komunistų Par-j 
tijos kandidatams. Būtinai 1 
reikia tuojaus pasmarkinti pa- i 
rašų rinkimas.

Darbininkai ir darbininkės,. 
suaugę ir jaunuoliai, ateikite | 
bent vieną kitą vakarą per į 
savaitę į “Laisvės” raštinę; 
gaukite čia nurodymus ir rei-1 
kalingus popierius ir eikite pa-! 
rinkti parašų savo partijos! 
kandidatams.

Tūli naujokai nedrįsta patys 
vieni eiti į tą darbą. Nėra ko 
drovėtis, nes vieniems ir 
reikės eiti 
draugų, 
te kolektuot piliečių parašų. 
Tai yra ne tik reikalingas, bet 
sykiu įdomus darbas. Šitaip

(150-154)

| PAJIEŠKOJIMAI j

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSI'- 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI r <
417 Lorimer Street, “Laisves” f

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAUR.
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rušią Šviežus Valgiai, Gan.
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

MOT. LAUKUS, Fotograf
214 Bedford Ave. Brooklyn, 

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrink

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
X 
X

X
X

X
X
X
X

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS
( B l E L A U S KA S) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS A N 3 EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS • DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM l§ VISU SALIU, IR IŠ Č1A 
PAS1UNČIAM I_ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIVIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENA IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5

INC

TEL. STAC 
2-5043

J Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai 
į Dovanom ar patys sau norėda- 
Imi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
Įsipirksite.

JONAS STOK,
Fotografas

Siuomi pranešu savo k 
riams, kad perkėliau savo 

naujon 
po nu 
512 Mar 
kamp. E 
way, 
S t r e e i 
Brookly

Naujo 
stu d i j 
geriau 
todėl pa' 
padaromi 
puikiausi:

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
na- j ar našlės, nesenesnės, kaip 35 m. 

’ amžiaus, mėgstančios gyventi ant 
ūkės ir kad būtų laisva. Reikalinga, 

.nes 
reikalinga vedimui rokundų, biznio 
apyskaitas. Pranas Rubonis, R. F. D. 
North Stonington, Conn.

(152-154)

NEW YORK.—Veiklieji 
Į riai, priklausanti prie Interna
tional Ladies Garment Wor- kad mokėtų rašyti ir skaityti,

'kers Unijos, turėjo konferenci- 
iją antradienio vakare. Svars- 
; te prisirengimą prie būsimo 
; streiko; nutarė, kad kiekvie- 
' noje šapoje darbininkės ir dar- 
i bininkai išrinktų savo komite- 
■ tus;
! mitetų 
i nariai 
i tiniai” 
! laikys 
l streike. < 
j dai yra ir šį sykį pasiryžę pa-1 
i sitarnaut kompanijoms, o ant: 
streiko intencijos pasirinkt iš 
narių ekstra mokesčių.

Veiklieji nariai nusprendė 
ne- kovot prieš bent kokį darbą 

yra jau patyrusių i nuo štukų; visur turi būt dar- 
ti kuriais sykiu eisi- bas nuo savaičių; o per savaitę 

neturi būt dirbama ilgiau, kaip 
40 valandų, penkios dienos iš- 

I viso; turi būt panaikinta virš- 
ilaikiai; bosai neturi paleidinėt ***** I 1žinosite apie bedarbių ir dalį darbininkų; 

laiko dirbančių gyvenimą ir 
jų padėtį, negu bile kokiais ki
tais būdais.

paskui bus visų tų ko- 
konferencija. Veiklieji 
nesitiki, kad “socialis- 
unijos viršininkai pa-i 
darbininkų reikalus j 
Jie supranta, kad va-!

Telefonas: Stagg 2-8106

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

I ĮVAIRŪS
I RODŽIAI ■
JAUSTOS
UŽ PRIEINAMĄ

' KAINA

Rinkėjas.

32 Šeimyną Rendą Streikas į
NEW . YORK.—Savininkas' 

gavo teismo leidimą išmest’ iš 
savo namo po num. 2504 Olin- 
ville Avė. šešioliką darbinin
kų šeimynų, streikuojančių už 
rendų nupiginimą. -.Atsakyda
mos į tai, sustreikavo dar 16 
šeimynų.

darbdaviai turi I 
mokėt savo kaštais reguliares 1 
pensijas visiems savo bedar-1 
biams; griežtai turi būt vyk- Į 
doma samdytojų sutartis su • 
darbininkais kas link algų.

Veiklieji nariai šaukia visus: 
i kitus eilinius unijistus sudaryti

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiai ir chronitkai vyrų ir 

moterų ligaa kraujo ir odai. 
Padarau iityrimų kraajo ir ilapuma.

DR. MEER 
W. 44th St., Room 

Naw York, N. Y. 
Vulandaa Priėmimo i 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 po
Telefonas Lackwanna 4-2180

156 m

pietų

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus. 

h Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti, 
i Williamsburgiečiams, kuriems 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs .
I atvešiu j Laisvę.” Jūs užsimo-| 
į kėsite “Laisvėje.” ■
J VIKTORAS JANUŠKA I
! 127-17 Liberty Avė į
i Tarpe 127,. ir 128 gatvių |
I Richmond Hill, N. Y. ?

LATK-
NAU-

MADOS %

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

JONAS STOKE!
512 Marion St., kampas Bt 

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

Telephone, Stagg 2-440

A. RADZEVICI

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK.

LDSA 111 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks 30 birželio, pas drau- 

■ gus Bieliauskus, 88-31 76th St., pra- 
j sides 8 vai. vakare. Visos draugės 
l pribūkite į laiką, nes turime . svar- 
l bių reikalų aptarimui.

MIRTYS ■*- LAIDOTUVĖS Sekr. t. v.
(154-155)

Jonas Raivitis, 36 metų am
žiaus, gyvenęs po num. 47 BROOKLYN LABOR LYCEUM 
Grand St., Brooklyne, buvo -------------------- -----------
mirtinai suvažinėtas požemi
niu traukiniu ties Bowery ir 
Delancey St., New Yorke,/bir
želio 27 d. Tapo palaidotas 
birželio 29 d. Cypress Hills 
National kapinėse. Laidotu
vių apeigas prižiūrėjo grabo
rius Matthew H. Ballas (Bie- 
lauskas.)

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban
ketų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave, 
• Tęk' Stagg M4M

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagysles, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy- 
f domi be
DR. O.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitr n Av 
(Arti Marcy Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

operacijų
MEYER 

208 West 54th St.
t New York City

Valandos: 2 iki 6., Serfdom i s ir
Subatomis 11 iki. 1, 2 ik: 6,
Apart Nedėldienių

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

o

o

o

o"

O 
5

SKAITYKIT, PLATI 
“LAISVĘ.”

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi pr 

manęs del mano' profesijos patarnavimo jų sveiksti 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnaut 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 2‘ 
metus.

DR H. MENDLOWITI
2220 AVENUE J ' BROOKLYN, N. Y

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakar<

Telefonas, Midwood 8-6261
ir

DR* M.
215 E. 

Tarp 2nd
NĖW

iValandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

Nedaliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray 

patinusias gyslas įčiržkinimais
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